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PRÆSENTERER

NAVN: Peter Qvortrup Geisling
PROFIL: Falleret revystjerne, brevkasseredaktør og linselus. Svigermors
drøm. Har fået lov til at have skammel
med, så han kan se de andre dybt i
øjnene, skulle det blive nødvendigt. Læs
Peters dagbog fra BigMother i næste
nummer af Helse.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Jesper Poulsen
PROFIL: Lægeforeningsformand, exryger og livsnyder. Er blevet lokket med
i BigMother med udsigten til god mad
og vin. Ryger kun til fester.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Lars Hutters
PROFIL: Solidarisk Alternativ-politiker. Er egentlig modstander af
BigMother som koncept, da det fjerner
den demokratiske proces væk fra de
involverede parter og lægger det i hænderne på udenforstående (altså publikum). Kan dog godt se nødvendigheden af balance og vil i den forbindelse
gerne være med til at lukke øregas ud
af buegangene.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Pernille Due
PROFIL: Studieleder. Ene høne i
kurven. Afspejler hermed fordelingen af kvinder i V.I.P. sektoren.
Hun har soveværelset for sig selv.
Er glad for dyr og børn.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE:
Der skal være en lægelig ansvarlig
i huset.

NAVN: Niels Høiby
PROFIL: Debattør, forfatter, mikrobejæger. Ved nok hvad der vokser på kaffen, men også hvad der gemmer sig
under sengen. Glæder sig til at lære
Pernille alt om rengøring. Har fået lov
til at medbringe agar-plader ”just in
case”.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Peter Lund Madsen
PROFIL: Storebror, Storehjerne, Storcharmør. Altid god for et foredrag. Husets Kloge-Åge. Har engang været på
TV med sin lillebror, hvor de vandt 1
million kroner - desværre til et velgørende formål…
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Kamal Qureshi
PROFIL: Politiker og politiker. Etnisk
indslag for at BigMother ikke kan sagsøges. Har bedre odds end Jørgen for
at blive Sundhedsminister efter
BigMother – hvis han skifter parti…
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Arne Astrup
PROFIL: Fedtlæge og fritidsopfinder. Befinder sig bedst i modvind – hvis bare der er cashflow.
Vil måske gerne være kok engang i
fremtiden – regner med at kunne
øve sig i BigMother.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE:
Der skal være en lægelig ansvarlig
i huset.

NAVN: Jørgen Winther
PROFIL: Magtsyg Liberal populist. Er
hidtil blevet forbigået som Sundhedsminister-kandidat, men regner med at
BigMother kan give ham skubbet op til
tabureten. Glæder sig derfor til at kunne
behage publikum uafbrudt.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Ralf Hemmingsen
PROFIL: Dekan og pille-uddeler. Kan
spotte et sammenbrud på tæt afstand.
Kalkulerer med Nobelpris eller rektorpost når han bliver stemt hjem fra
BigMother.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Nils Malmros
PROFIL: Instruktør. At kende sandheden om BigMother har altid været Nils
store ambition. Regner med at komme
bag væggene på BigMother for at lure
tricks af. Glæder sig til at se et kamera
forfra - og bagefter lave en film om det.
BAGGRUND FOR AT DELTAGE: Der
skal være en lægelig ansvarlig i huset.

NAVN: Søren Ventegodt
PROFIL: Medstifter af Det Holistiske Hospital, spiritist, irisforsker og lidt flyvsk. Glæder sig
til at blive venner med de andre.
Hvis de vil…
BAGGRUND FOR AT DELTAGE:
Der skal være en lægelig uansvarlig i huset.
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Blegdamsvej 3,
2200 København N.
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MOK
Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 26.

Det sker i ugen

Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:
MOK nr 16, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital:
1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg:
Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside: MOK

Tirsdag:

Denne

redaktion
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STUDIET

Styrende organer
REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE
Tirsdag d. 7. januar 2002.

Til stede: Steen Madsbad, Michael Krogsgaard, Hans
Perrild, Gorm Jensen, Mikkel Westen, Line Brixen,
Lasse Lund, Mads Falk,
Fra sekretariatet: Susan Post, Maj-Britt Helvang,
Afbud fra: Nina Skovgaard, Birthe Høgh, Ikram Sarwar
og Jes Braagaard.

ved. Der er i foråret 2003 overbookning på 8., 10.,
11., 12. og 13. semester.
Mødeprogrammet for klinikudvalgsmøder i 2003 er
fastsat og er som følger:
Dato:
Sted:
Mandag 3.februar

BBH opg.7A 3.sal

Mandag 3.marts

HH afs.152

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Mandag 7.april

BBH afd. I

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Mandag 5.maj

HH afs. 152

Meddelelser:

Mandag 2.juni

BBH opg.7A 3.sal

Fra formanden:
Der er et ledigt lektorat på Hvidovre hospital efter
Jannik Hilsted. Madsbad opfordrer til at lektoratet
går til lungemedicinsk afdeling.
Steen informerer om at patologiundervisningen endnu
ikke er faldet på plads, men dette forventes at ske
snarest. Susan og Madsbad melder tilbage.
Der er samtaler med kandidater til posten som lægelig direktør d. 13/1.

Mandag 11. august

HH afs.152

Mandag 1.september

BBH afd. I

Mandag 6.oktober

HH afs.152

Mandag 3.november

BBH opg.7A 3.sal

Mandag 1.december

HH afs.152

Fra studenterne:
Lasse spørger hvordan det står til med
kommunikationstræningen for 7. og 8. semester.
Madsbad fortæller at Flemming Gjerris, der er formand for LKF, er engageret i dette og det er på tale
at undervisere fra LKF tager ud på det enkelte hospital og giver undervisning. Madsbad kontakter
Gjerris.

Orientering om 6.semester v/Madsbad:

Fra underviserne: Ingen meddelelser.
Fra sekretariatet:
Susan Post informerer om ny semestertilmeldingsblanket samt om nyt evalueringsskema for 7. & 8.
semester.
Der er planlagt prioriteringsmøde den 13. og 14.
januar. Som det ser ud ny flyttes 12 13.sem. studerende til Holbæk og 6 13.sem. studerende til Næst-

Madsbad informerer om 6.semester på ny studieordning.
Han fortæller om timefordelingen i de forskellige
blokke. Der vil være tale om både forelæsninger og
SAU-undervisning. Semesteret afsluttes med en tentamen, der vil bestå af en eller flere cases, med
underspørgsmål som korrelerer med antallet af timer i de enkelte specialer.
KKK vil få ca. 25 studerende på 6. semester i forårssemesteret. Der er planlagt forelæsninger samt sauundervisning i hold på 8. Undervisningen vil forestås
af læger på både HH og BBH, således at lægerne
underviser i deres sub-speciale. Steen fortæller at de
studerende starter med oversigtsforelæsninger for
at sætte de studerende ind i stoffet. Herefter følger
SAU inden for det konkrete emne.

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)

klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 10–14
Studentersekretærer:
Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid:
Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)

Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Thielsen - hanne.thielsen@hh.hosp.dk
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen og Mads Falk
Træffetid:
Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen lmb01@bbh.hosp.dk
Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)

KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

Hans Perrild spørger hvordan den nye undervisningsform, der kræver flere lærerkræfter, skal finansieres.
Madsbad fortæller at mange undervisere kommer til
at trække et stort læs. Der skal forhandles med direktionen og universitetet bl.a. vedr. lokaler idet
SAU-undervisning kræver flere lokaler end traditionel klinikundervisning.
Madsbad foreslår at underviserne mødes for at koordinere undervisningen inden for de forskellige emner.
Den 27/1 er der undervisning for undervisere i
infektions- og lungemedicinere om SAU.
Den 5/2 forsøges der planlagt undervisning for undervisere i endokrinologi om SAU.
Undervisningen for ortopædkirurger og reumatologer
følger senere.
Alle undervisere opfordres til at deltage, for at gøre
undervisningen for de ny 6. sem. studerende bedst
mulig. Susan vil sørge for, at alle undervisere bliver
indbudt.
Eventuelt: Intet til dette punkt.
Mødet slutter kl. 17.00.
Næste møde: mandag 3. februar, BBH, opgang 7A, 3.
sal.
Referenter Mads Falk og Mikkel Westen.

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.
Det ideelle vil være hvis vi har en repræsentant på
hvert semester på Fase II i klinikudvalget.
Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:
Medlemmer:
13. semester: Usman Kahn
12. semester: Morten Vester-Andersen
11. semester: Fatima Shah
10. semester: Mangler repræsentant
9. semester: Mette Thomsen/ Stinus Ancher
8. semester RH/FH: Niels Fuglede
8. semester RAS/RASK: Mangler repræsentant
7. semester RH/FH: Mangler repræsentant
7. semester RAS/RASK: Mette Lenstrup
Suppleanter:
8. semester RH/FH: Kasper Wennervaldt
Valget afholdes torsdag d. 27.02.03 kl. 14:00 i Auditorium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.
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Studievejledningen
REGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på at udeblivelse
eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.
TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
For studerende på gammel studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt
afleverer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: „kortere varighed“ respektive „længere varighed“ gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på Studieekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.
REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

For studerende på ny studieordning af 2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksamen i humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !
EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagelsesvist og kun ved tungtvejende grunde gives
dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange
i et fag.
SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til Studieekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden,
som skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3
hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig
om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig
meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet
syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du
gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00.
For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og
tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papiret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.
Dette er meget vigtigt !!!!!!
Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til Studieekspeditionen så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og

For studerende på gammel studieordning vil der
være reeksamens mulighed efter en del af de ordinære eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3
eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er
mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang
til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på Studieekspeditionen senest 3 hverdage efter karakterens opslag.

.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/
Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/
Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.).
3/
Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse,
da der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

Er du på ny studieordning vil der ikke være reeksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester,
mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i
cellebiologi.
REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mulighed for reeksamen på de fleste semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spotprøven og den skriftlige eksamen skal bestås
individuelt og ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skriftlig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundtlige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation.
Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

VIGTIGT - VIGTIGT VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS 2003 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen også klinikudvalg
hvad du søger om
begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse

STUDIET
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for
fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2003 i dette semester.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND

5
MERIT

Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til
efteråret 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. marts for indeværende semester
for fag på 1. semester).
Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2003 skal du ansøge nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til efteråret er ansøgningsfristen for merit for forårssemesteret 2004 1. oktober 2003.

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER GRAVID

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. marts 2003.

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksaminer.

Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med
dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor
censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis
ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.
Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

Du henvender dig på Studieekspeditionen hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

FØR DET ER FOR SENT!

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 08
Dag
Man
Tir
Ons
Tor

Dato
17/02
18/02
19/02
20/02

Telefontid
1500 – 1600
0900 – 1000
1000 – 1100
1600 – 1700

TRÆFFETIDER UGE 09

Træffetid
1600 – 1900
1000 – 1300
1100 – 1400
1700 – 2000

Vejleder
Camilla Grønlund Hiul
Ture Karbo
Gordon Thomas Jehu
Jes Braagaard

Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Man
21/02
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
00
00
00
00
Tir
22/02
09 – 10
10 – 13
Ture Karbo
00
00
00
00
Ons
23/02
10 – 11
11 – 14
Gordon Thomas Jehu
00
00
00
00
Tor
24/02
16 – 17
17 – 20
Ulrik Bodholt
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.33a
Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER UGE 06
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
Ons
19/02
1000 – 1200
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Tor
20/02
1300 – 1500
Tina Gottlieb
TRÆFFETIDER UGE 07
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
Ons
23/02
1000 – 1200
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Tor
24/02
1300 – 1500
Tina Gottlieb
Den Internationale Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Den Internationale Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
Den Internationale Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.71
OBS! OBS! OBS!
Studievejledningen og Den Internationale Studievejledning har hver deres
e-mail og træffetidslokale.
Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.
Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende
problemer !
Studienævnet

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårssemesteret 2002 er følgende:
OSVAL II
- 1. marts 2003.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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Fase I

MIKROSKOPISK STUDIESALS
ÅBNINGSTIDER I FORÅRSSEMESTERET 2003.

Alle åbningstider 9-13
Feb:
TA
Demonstrator
17-02-03 Anna
19-02-03 Christian
24-02-03 Urfan
Marts
03-03-03 Katrine
10-03-03 Christian
17-03-03 Anna
24-03-03 Katrine
31-03-03 Urfan
April
07-04-03 Christian
14-04-03 Karen
23-04-03 Katrine
28-04-03 Katrine
30-04-03 Katrine
Maj
05-05-03 Christian
Demo
06-05-03 Christian
Demo
12-05-03 Christian
14-05-03 Karen
19-05-03 Christian
21-05-03 Anna
26-05-03 Anna
28-05-03 Anna
Juni
02-06-03 Anna
04-06-03 Katrine Demo
10-06-03 Urfan
Demo
11-06-03 Christian
Demo
12-06-03 Christian
Demo
13-06-03 Urfan
Demo
16-06-03 Karen Demo
Vigtigt!
Gem denne oversigt over mikroskopisk studiesals
åbningstider. Salen har kun åbent på de angivne
tidspunkter, og kun fra 9-13! Sørg derfor for at spotte
løbende gennem semesteret for at undgå yderligere
panik i ugerne op til eksamen. Åbningstiderne kan
også ses på døren af studiesalen.
/TA-gruppen

FASE I

Status på overgangsordning fra gammel til ny studieordning
Som bekendt skal studerende der endnu ikke har
bestået alle 6. semester overflyttes til ny studieordning fra efteråret 2003.
Der vil derfor blive tilbudt et overflytningskursus
(torpedokurser) i august måned hvor det vil være
muligt at modtage undervisning i de 4 delfag genetik, farmakologi, almen patologi og immunologi.
Detaljerne for dette kursus er i øjeblikket ved at
blive planlagt og der afholdes i disse dage møder

mellem studieadministrationen og de kursusansvarlige. Så snart der foreligger flere detaljer om
kurserne og hvordan man tilmelder sig disse vil det
blive meldt ud i MOK. Der vil muligvis også blive
afholdt en orienteringsforelæsning i stil med den der
blev afholdt i december om hvorledes man skal forholde sig.
Ved en overflytning skal man være opmærksom på at
man skal have bestået eksamen i genetik (7. semester) inden man indtegner sig til den integrerede 6.
semester eksamen på den nye studieordning.
Der forventes p.t. ikke at der afholdes eksamen i de
3 andre fag på overlevelseskurset, men man kan forvente at stoffet vil indgå i eksamen på 6. semester
ny studieordning. Derudover vil der muligvis være
enkelte obligatoriske elementer i forbindelse med
afholdelse af kurset i form af øvelser.
Såfremt man allerede nu ønsker at forberede sig, er
det muligt at følge forelæsningerne på 3.- 4. semester. Forelæsningerne for farmakologi, almen patologi og immunologi kan man finde i lektionskataloget
for 3. – 5. semester som kan hentes i PDF udgave på
www.sund.ku.dk.
For at blive overflyttet SKAL man indsende en
dispensationsansøgning til Studienævnet for medicin. Ansøgningsskemaet kan du ligeledes finde på
www.sund.ku.dk

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære på 3. semester skal samtlige obligatoriske
studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle
skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi,
statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal
være afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til eksamen i integreret organkursus
skal man have godkendt sit dissektionskursus samt
have afleveret og fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi og integrerede organkurser.
Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.

Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om
der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/
eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der
100 % fremmøde.
For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

ORDBØGER TIL EKSAMEN

Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.
Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Island. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk.
Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

4. SEMESTER - EKSAMEN

Der er ved en fejl blevet trykt i lektionskataloget at
eksamen efter 4. semester udover en 6 timer lang
skriftlig integreret prøve også indeholder en praktisk prøve (spot). Dette er ikke tilfældet. Der er
IKKE spoteksamen efter 4. semester, men kun den 6
timers lange skriftlige eksamen.
Med venlig hilsen
Studienævnet for medicin

Fase II
LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

tilbyder i forår 2003 kurser for alle fase II studerende i nedenstående færdigheder:
Dato
Torsdag d. 27. februar
Tirsdag d. 4. marts
Torsdag d. 6. marts
Tirsdag d. 11. marts
Torsdag d. 13. marts
Tirsdag d. 18. marts
Torsdag d. 20. marts
Tirsdag d. 25. marts
Torsdag d. 27. marts
Tirsdag d. 1. april
Torsdag d. 3. april

Emne
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur
Genoplivning
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur

Tid
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30

Åbnes
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
11. februar
11. februar
11. februar
18. februar
18. februar
18. februar
25. februar
25. februar
25. februar
2. marts
2. marts
2. marts

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage kl. 08.00-15.00 eller ved
personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor ovennævnte tidsrum

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i forårssemesteret 2003 er:
OSVAL II
- mandag den 3. marts 2003 kl.
16.00.

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER FORÅR 2003.

Opgave 1, der er en individuel opgave, udleveres ved
forelæsningen onsdag den 19. februar. Opgaven kan
herefter afhentes på Afd. f. Medicinsk Videnskabsteori (Panum byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på
bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 19. marts enten til din
eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved lokale 22.3.5.)
M.v.h. Kirsten Kjær

STUDIET & KONKURRENCE
HVOR SKAL DU HEN TIL SOMMER?

Studietilbud

Vil du stå på vandski i Holland, lære italiensk i Italien, rejse rundt i Ukraine, lære om mytologi i Tyrkiet eller noget helt femte?
AEGEE er en international studenterforening, som
arrangerer sommeruniversiteter i hele Europa. Hvert
år arrangeres over 80 forskellige sommeruniversiteter
med vidt forskellige temaer i en lang række lande.
Sommeruniversiteterne arrangeres af studerende for
studerende og koster typisk 120 euro. Deltagergebyret dækker logi, kursusudgifter og ofte flere ekskursioner. Kost er delvist inkluderet, men prisen er
excl. rejse til og fra den by, sommeruniversitetet
afholdes i.
Information og tilmelding foregår i Studenterhuset,
Købmagergade 52, tirsdag d. 11., onsdag d. 12. og
torsdag d. 13 marts mellem kl. 15 og 19. For at
kunne søge om deltagelse i et af de mange sommeruniversiteter skal du være medlem af AEGEE-København (150 kr. årligt + evt. 50 kr. for medlemskab
af Studenterhuset) og betale et ansøgningsgebyr på
30 kr.
Bemærk, at det kun er ovenstående tre dage, du har
mulighed for at aflevere din ansøgning, og at medlemskontingent og ansøgningsgebyr skal betales kontant.
AEGEE-København er en lokal afdeling af AEGEE
(Association des États Généraux des Étudiants de
l’Europe). AEGEE er en upolitisk europæisk

studenterforening, der har til formål at fremme samarbejde, kommunikation og integration mellem unge
europæere. AEGEE er åben for alle studerende på
videregående uddannelser og har lokale afdelinger i
220 europæiske byer, med i alt 17.000 medlemmer.
Vil du vide mere om AEGEE-København og sommeruniversiteterne rundt omkring i Europa, så kig på
vores hjemmeside: www.aegee.ku.dk Har du spørgsmål, kan du e-maile til sommeruniversitet@ofir.dk

INTERNATIONAL MARKEDSDAG

Kom og hør om studie- og praktikmuligheder i
udlandet gennem sessions fredag den 21. februar
2003 i Festsalen på Frue Plads, kl. 10-16 M ARKEDSPLADSEN - Er åben kl. 10-16 CAFÉEN - Er åben kl.
10-16.
Her kan du bl.a. læse erfaringsrapporter og få en
snak med danske studerende, der har læst i
udlandet, og internationale studerende, der læser
ved Københavns Universitet.
Session Program
10.30-11.15
HO 1 Studier i udlandet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
HO 2
Studier i udlandet
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
HO 3
Studier i udlandet
Det Humanistiske Fakultet
HO 5
Studier i udlandet
Det Naturvidenskabelige Fakultet

Gæt en drik.
Inden bakterieinvasionen var dette en drik, som
mange nyder, men hvilken?
I erkendelse af, at sidste uges konkurrence var lidt svær, giver vi her en hjælpende hånd. Der er et ekstra billede af den
invaderede væske.

SVAR:
Hvem er forfatteren til denne bog?
Forfatteren til bogen er meget aktuel for tiden.

SVAR:
Vind en flaske Riccadonna og en pose Øffer.
Skriv dit svar, og navn, hold og adresse og læg det i MOK's postkasse
i 9.2.1. Vi skal have svaret senest mandag den 24/2-2003 kl 12:00
Navn:
Semester:
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11.30-12:15

HO 1
Studies and Traineeships in the USA
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
HO 2
Praktik gennem CARE Danmark
CARE Danmark
HO 3
Studier i Frankrig
Institut Français
HO 5
Internationalt praktikophold? – der er
mange muligheder
KU studerende fortæller om deres erfaringer fra
internationale praktikophold

13.30-14.15

HO 1
Studies in Australia
Australian Trade Commission
HO 2
Praktikophold i EU institutioner
Europa Kommissionen og Europa Parlamentets
Informationskontorer
HO 3
Information om Læger Uden Grænser
inspiration til mulighederne efter studiet
Læger Uden Grænser
HO 5
Studieophold i udviklingslande
Nord/syd satsningsområde ved KU

14.30-15.15

HO 1
Studier i udlandet
Det Juridiske Fakultet
HO 2
Generelle udvekslingsmuligheder
gennem KU
Det internationale Kontor
HO 3
Studies in Canada Canadian Embassy
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MIJØ OG ARBEJDSMEDICIN
BOGEN SÆLGES.

ANNONCER

Annoncer
BØGER SÆLGES FOR EN SLIK
1. sem.

Pris 300 kr.
Ring til Henriette / Tlf: 35381958

Humanbiologi:
- Thibodeau – Structure & Function...; 150,00

LÆSEMAKKER SØGES (8.SEM)

Sundhedspsykologi:
- Eysenck – Simply Psychology; 100,- Stoudemire – Human Behavior; 150,-

Jeg er ikke på semester, men skal til sommereksamen i: Mikro, Farma og Videnskab II.
Har du/I lyst til at mødes et par gange om ugen
og gennemgå teori, lave opgaver mv.?
Jeg har en datter på 8 mdr. så det er primært ml.
kl. 9-15 jeg kan mødes. Selvfølgelig mere når
eksamen nærmer sig hvis vi synes!
Jeg bor i Herlev. Vil du/I være med?
Ring til Trine på tlf. 35269393/51900541

LÆSEMAKKER 5. SEMESTER

Da jeg desværre var syg til eksamen, læser jeg
fortsat på 5. semester. Derfor søger jeg en seriøs
læsemakker/gruppe, til kontinuerlig gennemgang
af pensum og opgaveregning, gennem hele semesteret.
Rikke 26715190 / 38866688 / hedeland@stud.ku.dk

2. sem.
Cellebiologi:
- Pollard – Cell Biology; 400,Ring til Christian Drews 26850378

HAV 1000 KR MERE TIL DIG
SELV HVER MÅNED.

Jeg mangler en til at gøre rent en gang om ugen
helst torsdag eller fredag.
Betaling pr gang. Kontakt Anne-lene (13.sem.)
33155070

LÆSEMAKKER SØGES...
LÆSEMAKKER SØGES TIL 3.
SEM.

Da metodekurset er godt og vel halvvejs, så
søger jeg en læsemakker at gennemgå stoffet
med på Organkursus 1.
Er du interesseret, så kontakt mig på
katrinespostkasse@hotmail.com eller på
28738911, så kan vi jo mødes og snakke nærmere
sammen.
Katrine

... til retsmedicineksamen april 2003.
Line tlf: 38 11 17 19.

BØGER TIL 1. SEM. SÆLGES

Mygind: Kemi 2: 150 kr.
Mygind: Kemi 3: 150 kr.
Sælges samlet for 200 kr.
Begge bøger er i pæn stand.
Kontakt Andreas / 26 80 39 94 / glente@stud.ku.dk

BANDRUM I STUDENTERKLUBBEN

Lørdagen den 1:e Marts holder vi
møde og laver en ugeplan. Vi skal få
styr på hvem der egentlig øver og
forsøge at få nogle nye bands in.
Øver man i bandrummet eller har
lyst til det skal man dukke op og ha
godt styr på hvilke tider der passer
en.
>>OBS!! Gamle bands SKAL også
dukke op, ellers kan i IKKE regne
med at kunde beholde jeres tid. <<
Spørgsmål: Simon; simon@kollegiegaarden.dk

BØGER SÆLGES:

- Medicinsk Filosofi 1.ugd - 90 kr
- Rationel Klinik 4 ugd. - 100 kr
- Klinisk social medicin 2 udg - 150 kr
- Pasient Behandling 2.udg - 50 kr
- Regionær Anatomi 4.udg - 50 kr
- Overfladeanatomi 2.udg - 65 kr
- Pocket Atlas of cytology, Histology, Microscopic
Anatomy 3.udg. - 90 kr
- Physiology color atlas 4. udg - 90 kr
- Epidemiology in Medicine 1. ugd - 100 kr
- Biochemistry 2.edition Champel, Hervey - 150
kr
- Kemi i perspektiv 2, 2.udg - 50 kr

Ring til Mette 38106229 / 51946666

ANNONCER
FOREDRAG I PSYKOANALYTISK DEBAT
”Den Magiske Tiden”

Foredragsholder: Karin Backa Sigrell
Karin Backa Sigrell er privatpraktiserende psykoanalytiker i Stokholm. Hun arbejder både med
børn og voksne. I nærværende foredrag beretter
hun om et psykoanalytisk forløb gennem 4½ år
af en autistisk dreng. Hun skriver:” Jeg vil tage
Jer med ind i analyserummet gennem en beskrivelse af, hvordan en time gik til i begyndelsen af
analysen, timer under arbejdets gang og en time
mod afslutningen. Jeg håber at kunne formidle
timerne på en måde, så I kan få forståelse for,
hvordan det kan føles at være analysand og hvordan det føles at være psykoanalytiker.”
Tid og Sted: Fredag den 7. marts 2003, kl. 16.00
– 17.30
Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor
Frue Plads, auditorium 1
Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.

”Psykoterapien i Psykoanalysen”

Foredragsholder: Gudrun Bodin
Gudrun Bodin er træningsanalytiker og formand
i Dansk Psykoanalytisk Selskab og særdeles aktiv både som foredragsholder og underviser i
mange forskellige sammenhænge såvel herhjemme som internationalt. Foredraget omhandler psykoanalysen som en højfrekvens psykoterapi, dvs. med mange sessioner pr. uge i modsætning til lavfrekvens psykoterapi med kun få sessioner pr. uge. Foredraget vil belyse forskelle
og ligheder mellem høj- og lavfrekvens psykoterapi.
Tid og Sted: Fredag den 9. maj 2003, kl. 16.00 –
17.30
Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor
Frue Plads, auditorium 1
Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.

”Sadomasochistiske Relationer”

Foredragsholder: Ludvig Igra
Ludvig Igra er privatpraktiserende psykoanalytiker fra Stokholm og medlem i både Svenska
Psykoanalytiska Foreningen og Svenska
Psykoanalytiska Sälkabet. Herhjemme er Ludvig Igra ikke mindst kendt for sit virke som
foredragsholder og supervisor. Han har udgivet
adskillige bøger omkring psykoanalyse og psykoterapi, hvoraf flere er oversat til dansk. Hans
seneste publikationer: ”Inre värld och forandring”
og ”Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet”
(begge er udkommet på forlaget Natur och Kultur) findes dog endnu kun på svensk.
Bemærk venligst ændret tid og sted!
Tid og Sted: Mandag den 16. juni 2003, kl. 17.00
– 18.30
Rigshospitalet, Afdeling O’s Auditorium
Borgmester Schneiders Allé, opgang ?
Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.
Nærmere oplysninger hos: Friederike Unger
E-mail: F.Unger@mail.tele.dk
Telefon: 45 41 1020

mok.info
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KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES

Kvinder har generelt en større risiko for at få ledskader sammenlignet med mænd. En af forklaringerne kan
være, at der er forskel på mænd og kvinders evne til at opbygge og nedbryde protein i kroppen. I dette
forsøg vil vi derfor måle på proteinsyntesehastigheden (-opbygningen) i musklerne og i bindevævet hos
kvinder i hvile og efter arbejde. Specielt ønsker vi at undersøge om kvinders hormonstatus påvirker
proteinomsætningen.

Forsøget kræver:

· Kostregistrering i 7 dage
· Bestemmelse af kropssammensætningen (DEXA-scanning)
· Et-ben maxksimal arbejdstest
· 3 forsøgsdage
1. forsøgsd; 1t arbejde med et ben - 2. forsøgsd; 5-6t hvile (blodprøver og to muskelbiopsi, mikrodialyse)
3. forsøgsd; 5-6 timers hvile (blodprøver, en muskelbiopsi, to senebiopsi og en hudbiopsi)

Som forsøgsperson kræves:
·
·
·
·

At
At
At
At

du
du
du
du

er kvinde (20-30 år)
har normal regelmæssig menstruation (cyklus 25-35 dage)
ikke bruger p-piller
er ikke-ryger

Honorar gives
INTERESSERET? Kontakt for mere information:
Mette Hansen - Tlf. nr. 36860282 / 40275794 / 35316296
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ANNONCER

FORSØGSPERSONER SØGES

til et projekt vedrørende hudens evne til at binde dihydroxyacetone (DHA, ”selvbruner”) og den solbeskyttende effekt heraf.
For hver forsøgsperson vil forsøget strække sig over 5 dage samt en kontrol på 11. dagen. Varigheden af det
enkelte besøg vil være ca. 30 min.
Forsøgspersonerne vil blive smurt med DHA på 9 felter fordelt på ryg og arme. Felterne vil enten blive
smurt 1 eller 3 gange og enten med 5% eller 20% DHA. På ryggen vil de smurte felter blive belyst med
simuleret sollys for at vurdere solbeskyttelsen. Yderligere vil skælgraden samt fugtigheden i og fordampning fra huden blive målt, og bindingsgraden af DHA bestemmes for hhv. ryg og arme.
Forsøget vil finde sted på hudafdelingen, Bispebjerg Hospital, i slutningen af februar/marts 2003. På den
sidste dag vil forsøgspersonen honoreres med 700 kr. som ulempegodtgørelse.
For at deltage må du ikke have været i solarium eller på solferie inden for de sidste 2 måneder. Desuden skal
du have en almindelig lys hud.
Hvis du er interesseret, kan du ringe på tlf.: 35316098/28251531 eller skrive på adresse
fie_faurschou@hotmail.com.
Dermatologisk Afdeling D92
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

LÆSEMAKKER SØGES TIL 5.
SEMESTER
Da min gamle læsemakker holder smesterfri og
nyder skiliviets glæder, sørger jeg nu en ny læsemakker. Påbegyndelse snarest muligt.
Håber vi ses
Nina
TLF: 26188013
e-mail_ ninabergen@hotmail.com

KENT BAND

Vi har nu så småt stablet vores Kent-jam band
på benene og søger nu en fornuftig bassist og en
svensk fyr, der kan og vil synge. Det behøver
ikke nødvendigvis være samme person :-)
Christen 26122840

ANNONCE
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VAGTBUREAUET

VIL DU VÆRE FADL-VAGT? –VIGTIG BESKED!!

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404

Der er ledige pladser på de 4 sidste kurser på forårets SPV-uddannelse…
Hold F07 – start 25/3 2003 – der 6 ledige pladser
Hold F08 – start 1/4 2003 – der er 10 ledige pladser
Hold F09 – start 8/4 2003 – der er 8 ledige pladser
Hold F10 – start 15/4 2003 – der er 10 ledige pladser
Vi kan ikke oprette sommerkurser, hvis ikke forårets kurser er fyldt op, så hvis du havde tænkt at tage et kursus
i sommerferien, så kig efter i kalenderen om du i stedet kan på et af de ovenstående…
Hvis du har spørgsmål til kurser eller datoer kan du kontakte sundhedsfaglig konsulent Kristine Sarauw på
Vagtbureauet, 35245404 eller e-mail ks@fadl.dk

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 2
VENTILATØRER...
Krav:

- Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
- 300 vt-timer (der kan dispenseres fra dette)
- 4-5 vagter pr. måned
Vi er et fast VT-hold, som dækker alle aften- og nattevagter, samt dagvagter weekend på Herlev intensiv
afdeling.
I øjeblikket er holdet fuldtalligt, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, ønsker vi at tilføre nyt blod til holdet.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel; KOL, pneumoni og div. kirurgiske patienter. Endvidere modtager afdelingen en del
hæmatologiske, samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet indgår som en fast del af afdelingen, og derfor
er et medicinkursus pt. under udarbejdelse, for at udvide vores kompetencer.

Som ventilatør på 4406 vil du
- få en masse søde kolleger (læger, plejepersonale og
ikke mindst ventilatører)
- få ansvaret for to patienter sammen med en sygeplejerske
- få mulighed for at udvide og styrke din kompetence
og selvstændighed i bla. a-punktur tagning/analyse,
KAD- og sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc.
- få mulighed for at følge meget forskellige patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb
- og sidst men ikke mindst....få undervisning af afdelingens læger i emner som vi måtte ønske...
Der er 2 følgevagter, begge med ventilatører, den ene
er lønnet den anden ulønnet.
Ansøgningsfrist: Hvis du har spørgsmål eller ønsker at
søge på holdet, så ring til holdleder Kristine Holm tlf.
35359118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest den 15. marts 2003

Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

2 HOLDMEDLEMMER SØGES
TIL FADL´S METADONGIVER
HOLD.
Den 1. marts skal vi bruge to nye holdmedlemmer til
MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette indbefatter:
- Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer.
- Udlevering af præparater til enkelte udvalgte klienter
i eget hjem
- Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
- Daglig observation af klienters almentilstand samt
påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.
Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
- Daglig social kontakt til klienter.
Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:
- Have bestået farmakologi.
- Have kørekort, da vi har bil til rådighed – kører i
perioder 100 km. dgl.
- Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele året.
- Have et minimum af stedsans!!!
- Kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 25/2 kl. 17.00
Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
mandag d. 24/2-03 kl.16
Holdleder
Trine Bagger Pedersen
Tlf.: 35264046

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

SPV HOLD 1510 SØGER NYE
MEDLEMMER!
Holdet arbejder på Østerled, der er et hjem for udviklingshæmmede beliggende i Skovshoved, kun 5 min.
fra Ordrup Station.
Der dækkes dag- og aftenvagter efter nærmere aftale
med personalet, som holdet vil blive en fast del af.

Krav:

Min.100 SPV- timer
Interesse for psykiatri

Ansøgningsfrist: Torsdag den 27. februar 2003
Vagtbureauet
For yderligere information: Kontakt holdleder

på

ANNONCE
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INDRE ORGANER

VIL DU UD AT REJSE MED STUDIET?

Så er det nu !
Tag med IMCC PIT (Praktikant I Troperne ) til
Afrika eller Indien
Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte ?
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven ?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Eller er du bare nysgerrig ?
Så kom til informationsmøde d. 27. februar om PIT
og vores programmer : Hvad laver PIT ?, Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT ?, Hvordan
søger jeg ? ….
Men først og fremmest : Få en fornemmelse af hvordan det er at leve og arbejde i Afrika og Indien.

Tid :Torsdag d. 27 februar kl. 19
Sted : Lille Mødesal, Panum

Vi fortæller generelt om PIT - viser billeder og
fortæller om ophold i Afrika og Indien – du kan stille
en masse spørgsmål – og så har vi selvfølgelig kaffe
og kage !!
Vel mødt !
Med Venlig Hilsen PIT
Hvis du vil af sted i foråret 2004 er ansøgningsfristen d. 15. marts !!

SCORP-SEMINAR

Det bliver super skægt....
SCORP er en undergruppe under IMCC med fokus på
konfliktforebyggelse, flygtningeproblematikker, integration, humane hjælpeorganisationer og menneskerettigheder.

IMCC
D. 22-23 februar afholder SCORP et weekedsseminar
i København, og interesserede er mere end velkomne
til at deltage.
Program:
Lørdag d. 22: Oplæg, diskussion og aktion om krisen
i Irak.
11.00 - 15.00: Der bliver holdt oplæg om Irak krisen,
de medicinske konsekvense, handlingsmuligheder og
evt. kommunikationsmuligheder i forbindelse med
overbevise folk om ens standpunkt.
16.00 - 18.00 : Aktion og ballade
18.00 - : hygge og fest (evt. sammen med PH)
Søndag d. 23: Træning i fundraising, budget og projekt planlægning.
10.00 - 16.00: Der bliver undervisning i disse færdigheder, så man bliver sindsyg gode til at skaffe penge,
kommunikere budskaber videre og planlægge projekter.
16.00 - 17.00: Evaluering og hyggelig afslutning.
Seminaret kommer til at foregå i FADLs lokale og
lille mødesal på Panum. Tilmelding skal ske gennem
Mariebruundk@yahoo.dk.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen SCORP (Marie Bruun)

BAMSEHOSPITAL 2003

Så er det tid til igen at få et bamsehospital på benene. Er du interesseret i at være med til at gentage
sidste års succes, og arbejde med sundhed i barnehøjde? Så kom til Bamsehospital-møde torsdag d. 27.
februar klokken 16:00 på IMCC kontoret. Alle er
velkomne, både nye og gamle bamselæger.
Endvidere vil det være en fordel, men bestemt ikke
et krav, hvis du deltager i det kommende SCORP/

SCOPH seminar d. 22.-23. februar, hvor vi bl.a. vil
diskutere fremtidens Bamsehospital med Public
Health-grupperne fra Århus og Odense. Tilmelding
til seminaret sker ved at kontakte Eva på
eva_imcc@hotmail.com, med mulighed for at deltage
begge dage, eller evt. kun den ene (Bamsehospitalet
vil blive diskuteret og evalueret om lørdagen d. 22.).
Med venlig hilsen Public Health, Bamsehospital-gruppen.

RUMÆNIEN – HVAD SIGER DET
DIG?

Kunne du godt tænke dig at finde ud af hvad Rumænien egentligt er så har du muligheden nu!
Public Health, IMCC sender hvert år studerende 3
uger af sted til børnehjem i fire forskellige byer i
Rumænien, hvor de fungere som assistenter for børnehjemmenes læger samt deltager i aktivering af
børnene.
Næste rotation er i juli/august, men du kan også
komme af sted i november. Ansøgningsfrist er henh.
15 april og 15 september.
Eller måske kunne du godt tænke dig at være kontaktperson for et sådan projekt. Stå for kontakten til
de internationale koordinatorer, hjælpe danske studerende med at komme af sted og være med til at
videreudvikle projektet?
Lyder dette som noget for dig eller vil du bare gerne
vide lidt mere så kontakt Eva Møller
(eva_imcc@hotmail.com)
Glæder os til at høre fra dig!
Christentze, Public Health

Basisgrupper
MEDICINERREVYEN 2003
INFORMERER!
Forestillinger:

Onsdag 19 februar kl. 19.30
Torsdag 20 februar kl. 16 og kl. 20
Fredag 21 februar kl. 16 og kl. 20
Lørdag 22 februar kl. 15 og kl. 20
Pris: 60 kr.
Aftensforestillingerne er udsolgt!!!
Besøg vores hjemmeside for evt. resterende
eftermiddagsbilletter!

www.medicinerrevy.dk

FILMKLUBBEN INDKALDER
TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Torsdag den 27 februar 2003 bliver der afholdt
ekstraordinær general forsamling. Mødet starter kl. 17:00 i studenterklubben. Dagsordenen
kan
fås
ved
henvendelse
på
filmklub@studmed.ku.dk.
Bestyrelsen
---

HOLLYWOOD KOMMER TIL
PANUM

Har du altid ønsket dig at være grip eller gaffer,
så er dette din chance. Dette semester starter
en ny basisgruppe på panum for alle jer der kunne
tænke sig at være med til at skabe film. Alle er
velkomne om dine grunde er idealistiske eller
kapitalistiske. Dette er en fremragende chance
til at se hvordan en film bliver skabt og at være
med til at sætte dine egne ideer på lærred. Desuden vil vi holde en række workshops i relaterede kundskaber som manuskript
skrivning, samt de mere tekniske aspekter af film produktion
som kamera arbejde og editing.
Vi mødes for at diskutere vores
kommende projekter.
Onsdag den 26/02 kl. 16:00 i
klubben.

HVORDAN SYNES DU SELV DET GÅR?

Vores forårsprogram er et smalt program. Belært af erfaringen så ved vi, at de fleste har for travlt med at
gå til arrangementer, og der er så mange udmærkede arrangementer at gå til i forvejen. Vi vil gerne
henvise til vores kolleger – studentermenighederne i Indre by og på Amager. De laver en række glimrende
foredrag, gudstjenester, studiekredse mmm. Desuden vil Forum for Eksistens og Videnskab, som undertegnede er med til at bestyre, også byde på et par interessante foredrag/debatter i grænselandet mellem tro
og videnskab. Der vil også komme en studiekreds i det regi.
Så i stedet for at brokke os over at ”folk ikke kommer”, så vil vi glæde os over, at mange har travlt med
deres studier og forhåbentligt har et indholdsrigt liv. Vi herfra priser den personlige frihed og afskyr
moralisme og den ældre generations utidige forargelse over ungdommen.
Men døren er åben.
Skulle der være nogle som synes at deres liv mangler indhold, nogle som længes efter åndelige dybder, nogle
som er søgende, eller nogle som blot er i krise – så er der altid mulighed for at tale med præsten.
Vi har dog nogle aktiviteter i foråret. Vi blev enige om overskriften ”Hvordan synes du selv det går?”. Dels
passer spørgsmålet udmærket på pointen i Fenger og Grøndals bog og foredrag: også muslimer er forskellige
og har forskellige svar på, hvordan de synes det går – selvom de bekender sig til den samme religion. Dels
er det et spørgsmål, som høres ganske ofte – ironisk eller i fuldt alvor – og som man kan fristes til at tolke
tidens temperatur ud fra.
Og fra undertegnede som fra sidelinjen betragter ungdomskulturens brogede mangfoldighed på og udenfor
universitetet, skal der lyde et ublandet tillykke med friheden. Jeg ser dog også at den kan være svær at
administrere, at kravet om at være sig selv paradoksalt nok får flere og flere til at ligne hinanden. Her fra
præsten lyder budskabet, at du altid er dig selv fjernest.
Med ønsket om et godt semester
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Om billedet på forsiden af vores semesterprogram, Schema præmissæ diuisionis: Engang troede man, at
jordkloden var universets centrum; det tror vi naturligvis ikke længere. Til gengæld er mange af os nu ret
overbeviste om at ego, jeg, mig, min mening, mine følelser, min oplevelse er universets midte….
Læs en nærmere forklaring samt uddybende oplysninger om vores aktiviteter på hjemmesiden:
www.sund.ku.dk/praest

INDRE ORGANER
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RUSVEJLEDNING 2003

Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten er forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig afsted, som om hver dag var den 24 december, som om hver
time var en uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måneder uden rusvejledning. Ikke godt nok.!! Igen i år skal vi bruge de mest
fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen så kunne, som er så fantastisk? Belært af tidligere
års erfaringer må vi erkende at der er nogle talenter, som rusvejledere behøver for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:

- kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 7 dages madplan for
veganere
- finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt....om dagen
- være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser

Derimod skal man:

- være ekstremt socialt indstillet. En socialt dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og en rustur totalt.
- være mere interessant end dem fra Big Brother……
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarer og på rustur. Alt for mange laver den store free-rider - være indstillet på at bruge hele august
på rusvejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis.
- lade være med at melde sig bare fordi ens kæreste eller venner gør det.
Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer, et den 21-23 marts og et den 25-27 april, ugeseminar 8-15/8, samt rustur 22/8-29/8 (ugen inden fase I-semesterstart).
Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper en del møder gennem forløbet. Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, hvor det er obligatorisk at
man møder frem til et af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende magter at leve op til de hårde krav.

DE DATOER DER STOD I MOK I SIDSTE UGE ER FORKERTE!!!
Møder og tilmelding ligger som følger:
Obligatorisk informationsmøde:
Fredag den 14/2 kl. 16.00 i kantinen
Onsdag den 19/2 kl. 16.00 i kantinen
Torsdag den 20/2 kl. 16.00 i kantinen

OBS: Ekstra Infomøde fredag d. 21/2 kl. 14.00 i kantinen

Aktiv tilmelding:
Fredag den 21/2 kl. 14-16 i kantinen
Mandag den 24/2 kl. 14-16 i klubben
Tirsdag den 25/2 kl. 14-17 i klubben
Første stormøde Onsdag d. 26/2 kl. 20.00 i klubben
NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der kommer for sent, både til infomøder og tilmelding.
Det indledende stormøde, hvor man møder sin gruppe, finder sted onsdag den 26/2 kl. 20.00
i studenterklubben. Kom glad, kom frisk !!! M.V.H. Overvintringsgruppen 2003.

Filmklubben P8'n
præsenterer
www.p8n.dk

PROGRAM
FORÅRET 2003
27/2 Hånden på hjertet
6/3 Monsters ball
13/3 Jeg er dina
20/3 Elsker dig for evigt
27/3 Superhero Fest
- Spiderman
3/4 The man who wasn´t there
10/4 cassablanca
24/4 vanilla sky

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Torsdag 20. feb.
Ingen film pga revy
PROGRAMMET FASTLAGT

Nu er programmet for sæsonen fastlagt. Tidligere gæster i filmklubben vil lægge mærke til at
vi denne gang har forsøgt at sammensætte et
proram af nye kvalitetsfilm man måske ikke
nåede at se i biffen. Vi er specielt stolt af at kunne
vise Casablanca til klassikeraften.

FEST ALLIGEVEL OM
TORSDAGEN

Vi holder Superhero-fest torsdag d. 27. marts!
Vi viser Spiderman som optakt og så kan man
ellers feste igennem hele natten! Det plejer at
være sjovt! Filmklubmedlemskab giver fri
adgang til festen

NÆSTE
TORSDAG....

På torsdag 27/2 vender
vi næsen mod broderfolket på den anden
side af sundet og ser
grand prix filmen
Hånden på hjertet
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LYSTMORDERENS ABC [1]

Min første erindring fra anatomiundervisningen er
en forklaring på, hvordan man begår mord med en
kuglepen. Det har været ret symptomatisk for studiet, for jeg ved egentlig mere om hvordan man slår
folk ihjel end hvordan man holder dem i live. Måske
er det derfor, jeg gik helt i sort en dag under eksamenslæsningen for ikke-så-lang-tid-siden. Min mentale tilstand var hvad jeg dengang troede var hjernedød – først senere har jeg lært at hjernedød er irreversibel [2]. I hvert fald begyndte jeg at udtænke et
mord.
Det var overraskende svært. Ikke at jeg havde nogen
moralske/etiske skrupler, for videnskabsteorien lærer os jo, at døden ikke nødvendigvis er et onde [3].
Ikke at jeg ikke havde en masse fysiologiske teorier
at bygge på – hypoxi, haemorrhagi etc., men jeg
fandt det svært at finde på noget både simpelt og
originalt. Narkotika er for mig (endnu?) lidt besværlige at skaffe, og godt nok er der beskrevet både drab
og drabsforsøg med pilocarpin [4], men
parasympatomimetika er jo klassiske og at begå mord
ved hjælp af øjendråber synes decideret ufedt.
”Kaffe er godt for så meget”, tænkte jeg da jeg nedsvælgede en mundfuld af den bitre CNS-stimulans
[1]. Og hurtigere end jeg kunne nå at sige absorption,
distribution og elimination havde jeg idéen. Kaffemordet. Ét sted er den lethale coffeindosis angivet
til 10 g. Referencen er utroværdig, idet der ikke er
angivet evidens (LD50, uetiske dyreforsøg og ekstrapolation til humane forhold?), men jeg ser mig nødsaget til at stole på det. Med en sammesteds angivet
gennemsnitscoffeinmængde på 200 mg i en kop

KÆRE ANSVARLIGE FOR UDARBEJDELSEN AF SKRIFTLIG
EKSAMEN I KIRURGI
Desværre! Vi er kede af at måtte meddele jer, at I,
i vores øjne, er dumpet i disciplinen Udarbejdelsen af
eksamensopgaver til skriftlig kirurgi! Hvorfor vil
fremgå af nedenstående gennemgang af alle sættets
opgaver.
Hovedopgaven: Emnet bensår/ulcus cruris er ikke
afgrænset tilstrækkeligt. Vi var, og er i øvrigt stadig
– i lighed med mange af de andre studerende blandt
hvilke snakken livligt gik og går - i tvivl om, hvorvidt
der ønskes en gennemgang af alle former for sår på
benet, fx. traumatiske sår, infektiøse sår, sår med
cancer som årsag, ambustio m.fl.? Eller blot af ulcus
cruris varicosum? Burde man mon have skrevet om
sår på benet med arteriel insufficiens som ætiologi?
Om diabetiske sår? Det er vores erfaring at mange
læger benytter udtrykket ulcus cruris for venøse sår
på benet- eller rettere varicøse bensår - og i den
anbefalede lærebog i dermatologi nævnes ulcus cruris
da også kun i forbindelse med venøs insufficiens. I
Klinisk Ordbog, som man må regne for et autoritativt værk, findes udtrykket 'ulcus cruris' imidlertid
ikke! Og i Basisbog i Medicin og Kirurgi findes ulcus
cruris heller ikke, men derimod ulcus cruris varicosum.
Opgavens udtryk ulcus cruris er således ikke en entydig størrelse. Hertil kommer at flere har studset
over at "symptomer” står i flertal (hvilket sådan set
er lige til), mens ”årsag” står i ental. Skal man kun
nævne én eneste årsag? Sædvanligvis bliver der jo
praktiseret et stramt og velvalgt sprog til eksamen.
Hvis man bliver spurgt om fund må man endelig ikke
angive symptomer osv. Gælder det også her?
Det er simpelthen urimeligt at hovedspørgsmålet,
der bidrager med halvdelen af pointene, kan fortolkes
så forskelligt. Især når man forventes at besvare
opgaven på kun ca. 3½ håndskrevne A4-sider, thi så
bliver man nødt til at sætte fokus på ét eller to
områder, som måske end ikke er nævnt i den facitliste, man må gå ud fra alle eksaminatorer og censorer
er blevet udstyret med. Hvis eksamenskollegiet ønsker at teste de studerende i fx ulcus cruris varicosum
bør dette udtryk indgå i eksamensopgaven.
Opgave 1: Det havde være mere naturligt at spørge
til gangræn generelt, i stedet for specifikt at spørge
til fingergangræn, fordi det vel er studentens viden
på det generelle plan, det er interessant at teste.
Hvis man ved, hvad gangræn skyldes, kan det overføres til hvilken som helst legemsdel. Opgaven beskæftiger sig i øvrigt med en ret sjælden tilstand, der,

DIALOG

Debat
standardkaffe, giver det sig selv at 50 kopper kaffe
vil repræsentere omtrent den dødelige dosis. I betragtning af at den ledsagende mængde er ret stor
(7,5 – 10 L afhængig af standardkoppens volumen) og
idet symptomer på coffeinintoxication vil vise sig
allerede efter ca. 10 kopper synes metoden dog uhensigtsmæssig. Dels vil jeg næppe være i stand til at
tvinge mit offer til at indtage et sådant volumen
kaffe (om end fixering med halskrave, sandsække og
straps [2] vil hjælpe noget på det). Dels vil omstændighederne ved et vellykket mord være ret mistænkelige, for det vil næppe ligne en utilsigtet hændelse. Selv i eksamenstiden vil coffein altså være
relativt sikkert i sig selv og i øvrigt bedst i suicidalt
øjemed.
Løsningen lå i det mikrobiologiske paradigme. Ved
behandling af infektioner med tuberkelbacillen; dette
syrefaste, Ziehl-Neelsen positive mycobacterium [5]
er kodeordet synergi. Det gælder om at udvælge
antibiotika der qua forskellige mekanismer har forskellig effekt og som i øvrigt ikke udelukker hverandre. I analogien er coffein et methylxanthin og dermed en phosphodiesteraseinhibitor. Resultatet bliver en mindsket nedbrydning og derfor øget niveau
af cAMP. Coffeinets effekter medieres gennem denne
såkaldte second messenger, som der var noget om
engang i cellebiologien [6]. Denne mekanisme forstærkes ved samtidig indgift af en adrenerg betaagonist, der virker stimulerende på adenylatcyclasen
og dermed øger cAMP-produktionen. Ved at anvende
en cocktail af espresso (for at mindske det nødvendige volumen) og almindelig asthmamedicin står man
således med en dødbringende kugle i hånden (som

ikke er en portion SAG-M [7], men noget mere interessant). Virkningen kan øges ved en farmakokinetisk
spekulation. Coffein elimineres (suk) – som så meget
andet (suk) – i det microsomale cytochrom P450 system; nærmere betegnet af CYP1A2 [4]. Det gode
gamle H2-selektive antihistamin cimetidin er en potent hæmmer af dette system og kan derfor øge
coffeinkoncentrationen, hvorfor den nødvendige dosis kan nedsættes yderligere.
Løsningen på mit intellektuelle lystmord blev derfor
en ren ABC: Acinil, bricanyl og coffein [1][8]. Metoden er dog rent rationalistisk begrundet, uden skyggen af empiri [3], så indtil mine eller andres ofre
begynder at strømme ind på modtageafdelingerne
med tegn på coffeinforgiftning og adrenerg krise,
skal dens virkning ikke tages for givet. I øvrigt vil
jeg på det kraftigste fraråde videre eksperimenter –
resultatet af en praktisk implementering kan få langt
værre konsekvenser end Letigen-sagen, nemlig at
kaffe fjernes fra hylderne.

går vi ud fra, altid behandles af specialister, og som
der ikke levnes meget plads i lærebøgerne.
Opgave 2: Hvis man grundlæggende forstår hvad
hydronefrose er, er det en opgave, man hurtigt kan
løse uden at skrive noget forkert. Den kan også løses
hurtigt, hvis man 'blot' har lært en remse udenad.
Opgaven tester imidlertid ikke det vigtige, nemlig
studentens viden om størrelsen af risikoen for at en
specifik patient med et specifikt sygdomsbillede har
en af årsagerne til hydronefrose. Man kan således
besvare opgaven rigtigt, selvom man udelukkende
nævner (man kan måske ikke andre...) 5 meget sjældne
tilstande - og hvor frugtbart er det egentlig kun at
kende disse?
Opgaven skal roses for at omhandle en hyppig og
potentielt alvorlig tilstand.
Opgave 3: Opgavens indhold er udmærket, og den
tester den studerendes viden om en vigtig forholdsregel i en situation, man som læge ofte kan komme
ud for (at det ofte for en ung læge kan være svært at
erkende en stasepapil, er så en anden sag). Opgaven
er imidlertid et godt eksempel på manglende
korrekturlæsning. Gennem a-, b-, og c-spørgsmålet
veksles der mellem hvilket/hvilke og hvilken og det/
de, henholdsvis. Det er for sjusket og efterlader eksaminanden med tvivl om hvor mange kontraindikationer der skal nævnes.
Opgave 4: Et rigtigt lærebogsspørgsmål. Ifølge klinikere har hæmaturiens tidsmæssige placering dog
næppe nogen væsentlig konsekvens for et
undersøgelsesprogram. Afsnittet om hæmaturiens
tidsmæssige placering bør måske ikke fjernes fra
lærebøgerne, men at ophøje denne viden til eksamensstof virker forkert.
Opgave 5: Et 'nemt' spørgsmål, hvor eksaminanden
rigtig kan lire en lang liste af, som han/hun har lært
udenad. Spørgsmålet vedrører en meget hyppig lidelse, som alle nye læger møder. Som sådan er opgaven OK. Hvad forskellen på ordene 'komplikationer'
og 'følger' er, synes derimod uklart.
Opgave 6: Indholdsmæssigt en god opgave, fordi eksaminanden testes bredt i en rimelig almindelig tilstand. Det er imidlertid meget forvirrende med udtrykket 'præoperativ diagnose'. Hvad betyder det?
Menes der præoperativ prognose eller blot diagnose?
Opgave 7: Trigeminusneuralgi er vel næppe en typisk kirurgisk sygdom?!? og derfor hører opgaven
ikke hjemme i opgavesættet. Tidligere tiders kirurgiske behandling er i dag i det store og hele forladt
(ifølge Medicinsk Kompendium).
Opgave 8: Opgaven tester på udmærket vis, om man
har sat sig ind i det, der i klinisk sammenhæng er

interessant og farligt ved Meckels divertikel. Derfor
er opgaven OK, også selv om komplikationer i relation til Meckels divertikel er rimeligt sjældne.
Opgave 9: Opgavens indhold er klinisk relevant. Igen
er det imidlertid for sjusket at opgaven indeholder
stavefejl (forgaflen), og det er endvidere uklart for
os hvordan spørgsmålet "hvad indicerer den om forgaflens stabilitet?" skal forstås. Ordet indicerer giver for os at se ikke mening i sætningen. Menes der
'betyder den for'? Opgaven giver indtryk af ligegyldighed overfor de studerende.
Opgave 10: Hvis man synes, at der i alle eksamenssæt skal være plads til ét spørgsmål, der virkelig
tester om eksaminanden har læst det med småt, er
opgave 10 i orden.

Referencer:
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[2] Neuroblokkursus, 2003
[3] Wulff et al.: Rationel klinik
[4] Dansk Lægemiddel Information A/S: Lægemiddelkataloget
[5] Murray et al.: Medical Microbiology
[6] Alberts et al.: Molecular Biology of The Cell
[7] Bendtzen et al.: Basal og klinisk immunologi
[8] Lyset i en klump

Nadja Lander Landex

Generelle bemærkninger:

Det er vores påstand at mange stud. med.'er, efter
at have læst i mindst seks år, opfatter eksamen i
kirurgi og medicin som et studiemæssigt klimaks i
bestræbelserne for at blive læge. Det er ved disse
eksaminer at den endelige prøve på om man kan
lukkes ud på landets hospitaler skal stå. Nogle studerende jagter naturligvis høje karakterer, men mest
af alt tror vi, at de fleste studerende efter eksamen
i kirurgi og medicin 'blot' ønsker at kunne sige til sig
selv: "Jeg har bevist at jeg har et solidt overblik
over de store vigtige sygdomme og der findes der
næppe den patologiske tilstand, som jeg ikke - i hvert
fald som det mindste - har hørt om". Men dette års
eksamen i kirurgi føltes slet ikke forløsende efter de
mange års studeren. Hvad var der blevet af de store
kirurgiske sygdomme som fx. c. coli, SAH, c. pulm,
divertikulit, hoftefraktur, mv? At opgavesættet endvidere var præget af ringe gennemarbejdning med
adskillige stavefejl, vidner om en ligegyldighed og
arrogance overfor de mange studerende (i øvrigt om
et halvt år kolleger), der har brugt måneder på at
forberede sig.
Med venlig hilsen
Peter Lommer Kristensen (13. semester)
Siska Horn Falkenberg (13. semester)
Annette Højman Larsen (13. semester)
Annemarie Lyng Svensson (13. semester)
Line Breiting (13. semester)
PS: Det ville også være dejligt, hvis de lokaler, man
eksamineres i, havde en rumtemperatur > 17°C.

