
2. apr

Nr.XXI

Årg.
K

29 - 1997
M
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

IS
SN

 0
9
0
7
-5

6
5
8



2
Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Krystalgade 16,
Panum Instituttet 9.2.3, 1354 København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 36 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder 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):

Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð6.1 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0 & 6.1 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð6.01 (Word 2.1, 6.0 & 6.01 format til Mac og PC) (ikke 7.0!)
Pagemaker 5ð6 (Aldus Pagemaker 5.0 & 6.0 til Mac og PC)

Grafik TIFF: (Standard-grafikformat)
GIF: (CompuServe bitmap)
BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af to følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-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@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".

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).

-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. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".
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MOKs
deadline!!
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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 21 årg. 29
udkommer

MOK
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.

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 Medicinsk
Fagråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, 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) Undervisningsbygning 1.

2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg: Kantinerne.
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 KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.

Denne uges forside:Husgruppen & Kultus

Denne                               redaktion:

19.30: P8'n viser
Bjergkøbing Grand
Prix



3
Studievejledningen

Studiet
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i april

Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder

Mandag 16 - 19 15 - 16 Jon Prause
Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Åberg
Onsdag 13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 12 - 15 11 - 12 Lotte Usinger

Christian Heilmann har ferie i  uge 14 (1. april), uge 18 (28. april), og den 23. og 24. april
Synne har ferie i uger 16 og 17 (14. april til 24. april)
Lotte har ferie i uger 17 og 18 (21. april til 2. maj)

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.

Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Annette Jørgensen, lokale 9.1.41,
tlf. 35 32 70 92 eller 35 32 70 93

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisnings-
mulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du blot udebliver, kan du ikke forvente at få tildelt
en holdplads igen næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på grun-
den til dit fravær d.v.s. 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 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.

Altså; som en hovedregel må du regne med, at du kun bliver genholdsat, såfremt der er plads på
et hold, hvilket ikke kan garanteres på forhånd. I fald du ikke får endnu en holdplads, bliver du
forsinket mindst et semester i dit studie.

Hvis du føler, at du er stødt ind i problemer, du umiddelbart ikke selv kan løse, så henvend dig
i studievejledningen. Vi vil forsøge at hjælpe dig eller i det mindste forklare dig reglerne angående
holdsætning m.m.

Alt i alt kan du ikke blot møde op på et nyt hold, da for store hold kan forringe undervisningen
for de holdsatte studerende, der har krav på denne undervisning.

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst. Det kan være stort set alle fag,
fase I som II.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, hvis du vil afsted, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i
forvejen, alt afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet,
fremskaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at
planlægge. Til gengæld har de hidtidige ECTS-ophold kun krævet begrænset forarbejde. ECTS-
programmet er et pilotprojekt som kører for sidste gang i det akademiske år 1994/95.  Vi går nu
ind i en overgangsperiode indtil det nye SOKRATES program bliver etableret.  Dette medfører at
udformningen af udvekslingsprogrammet for 1996/97 endnu ikke ligger helt fast.  Partnerne i
ECTS programmet har dog forpligtet sig til at videreføre udveksling i samme form som under
ECTS, så der bliver tale om mange af de samme universiteter. - Mere information herom vil blive
publiceret i MOK, efterhånden som det dukker op.

Som noget af det første du skal gøre er at få fat i fakultetets pjece �INFORMATION OM STUDIER
I UDLANDET - FOR STUDERENDE�, ofte ligger den fremme i kantinerne - ellers henvend dig
til Studievejledningen. Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekre-
tariat (9.1.32) eller på universitetets internationale kontor i Nørregade 34, 3. sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til forskellige
formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte univ. i EF,
ansøgningsfrist: februar

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,

ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium, disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i ud-
landet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid. Ligeledes er det dispensationsudvalget, der
tager stilling til særlige individuelle studieplaner som følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU som du plejer.

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, (vikar for Pia Henriksen) lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering,
holdsætning på 1. og 7. semester, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning)

Klinikudvalget Rigshospitalet, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid: onsdag 14.00 - 16.00
Nina Aubertin, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 12.30 - 15.30

fredag 10.00 - 12.00

Klinikudvalget Københavns Kommune, Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms, studentersekretær
Træffetid: tirsdag 15.15 - 17.15
Tine Mortensen, studentersekretær
Træffetid: tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen, sekretær
telefontid: mandag-torsdag 11.00 - 13.00
træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon 44 53 53 00 lokal 3371
Jakob Krarup, studentersekretær
Træffetid: mandag kl. 14.00-18.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt kl. 10.00 - 14.00

Styrende Organer

REFERAT AF 2. MØDE EFTER NYVALG TIL STUDIE-
NÆVN FOR MEDICIN ONSDAG D. 19. FEBRUAR 1997
KL. 15.00 I LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.

13. marts 1997  Godkendt

Dagsorden:  1. Godkendelse af dagsorden
./.  2. Personsager
./.  3. Godkendelse af referat af 17. møde/97 (23/1-97)

 4. Studieplansrevision
a. 7.-10. semester
b. 4.-5.-6. semester

 5. Fysiologiøvelse 5a - anvendelse af Rana Temporaria
 6. Dato for eksamen i psykiatri
 7. Meddelelser
 8. Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Olaf Paulson
(fra kl. 16), Jørgen Hedemark Poulsen, Laila Schneider (suppl. for Peter Hallas), Birgitte Schou
Rode, Simon Serbian. 

Endvidere deltog Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig), Jon Prause (studievejl.), Berit C.
Brix, Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Gitte Birkbøll.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

ad 2 Personsager
Fra 2 studerende forelå indsigelse mod udskrivning fra studiet. Udskrivningerne fastholdes.

En ansøgning om genindskrivning på studiet blev imødekommet grundet sagens særlige karak-
ter.

En ansøgning om tidsfristforlængelse blev ikke imødekommet.
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Fase I
INFORMATION TIL FASE I OM GENETIK-EKSAMEN

Det er studienævnets opfattelse, at der hersker en del forvirring vedrørende genetik-eksamen -
derfor denne redegørelse:

I efteråret 1996 vedtog studienævnet at give studerende med bestået eksamen i cellebiologi og
overskud af plads i læseplanen (dvs i realiteten studerende, der holder semesterfri) ret til at gå til
genetik-eksamen før 7. semester - uden holdsætning men med mulighed for at følge forelæsnin-
ger (et kapacitetshensyn). Dette ville specielt være en fordel for 5. og 6. semester studerende, som
har bestået eksamen i cellebiologi og som forventer at blive en del af fase II i den nye studieplan.
En del af ændringen i den nye studieplan er, at hele 7. semester skal tilbringes i klinikken. For at
gøre dette muligt og for at få sammenhæng i fagene omkring cellebiologien er det foreslået at flytte
genetik ned på fase I.

Nuværende 1.-6. semester vil, for at kunne gå på ny fase II efter �gammel� fase I, møde overgangs-
ordninger i nogle fag. Disse overgangsordninger vil blive tilrettelagt, når den nye studieplan er
på plads. Dette gælder også genetik. Da det drejer sig om mange hundrede studerende, vil det
være studienævnets naturlige opgave i samarbejde med de involverede institutter at få det hele til
at falde på plads på en for alle tilfredsstillende måde. I denne sammenhæng vil genetik-
undervisningen selvfølgelig inkludere holdundervisning.

De studerende på 5. og 6. semester, der har tilmeldt sig genetik-eksamen d. 11. april 1997, skal
derfor have fremtidige omfangsrige overgangsordninger i baghovedet, før de afgør, om de vil
deltage i genetik-eksamen uden forudgående holdundervisning.

Der er endnu ikke fastlagt overgangsordninger, da det endnu ikke er besluttet, hvad de skal
�danne bro imellem�, dvs den nye studieplan skal vedtages, før man kan begynde at tage stilling
til dette.

Ligesom tilmeldingsfristen til genetik-eksamen var udvidet med 1 uge vil frameldingsfristen lige-
ledes blive udvidet. FRISTEN FOR AFMELDING ER UDVIDET TIL 7. APRIL 1997.

Med venlig hilsen

Poul Jaszczak
Lektor, dr. med. sci.
Studieleder

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af klinisk ophold (7.-8. semester) i Australien blev imø-
dekommet.

Ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i arbejds- og miljømedicin samt afholdelse af ekstra-
ordinær skriftlig eksamen blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.

En ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i arbejds- og miljømedicin blev imødekommet.

ad  3 Godkendelse af referat
Referat af møde 1/97 blev godkendt med enkelte tilføjelser.
Simon Serbian oplyste herunder, at IMCC evt. kunne være interesseret i at arrangere Faglig dag.

ad  4 Studieplansrevision
a. 7.-10. semester: Poul Jaszczak oplyste, at der havde været afholdt møde med de kliniske
institutledere. Mødet resulterede i det fremlagte reviderede forslag til kommissorium for 7.-10.-
semesterudvalget. Kommissoriet blev efter en drøftelse godkendt som grundlag for arbejdet i 7.-
10. semesterudvalget.

b. 4.-6. semester: Det udsendte kommissorium blev diskuteret. Evalueringsform og hyppighed
blev drøftet. Kommissoriet blev godkendt og vil blive tilrettet i overensstemmelse med de frem-
satte kommentarer.

Til studienævnets medlemmer vedlægges referatudkast fra møde med de kliniske institutledere.

ad 5 Fysiologiøvelse 5a - anvendelse af Rana Temporaria
I henhold til beslutning truffet på studienævnets møde d. 29. maj 1996 skulle anvendelsen af
Rana Temporaria ophøre med udgangen af 1996.  Fra fysiologifaget var modtaget meddelelse
om, at man ikke så hverken faglige eller juridiske begrundelser for at ophøre med brugen af Rana
Temporaria. Da der er tale om en demonstration, hvor man i mikroskop ser mikrocirkulation,
blev der fra studenterside fremsat forslag om, at der fremstilles en video til erstatning for den
nuværende øvelse. - Poul Jaszczak retter henvendelse til Jesper Brahm (kursusleder) med hen-
blik på løsning af problemet.

ad 6 Eksamensdato i psykiatri - sommer 1997
Fra en gruppe studerende på 9. semester var modtaget klage over at eksamen i psykiatri var flyttet
fra 27. juni til 30. juni 1997. Studienævnet besluttede at fastholde datoen mandag d. 30. juni 1997.

ad 7 Meddelelser
a. Studielederen meddelte, at der fra Farmakologisk institut var modtaget ansøgning om støtte til
indkøb af interaktive computerprogrammer til brug for undervisning i farmakologi. Studienævnet
støtter indkøbet med kr. 11.000,-.
Studielederen oplyste endvidere, at der i forbindelse med IT er interesserede faglærere og der er
kontakt med Odense Universitet,  Aarhus Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet.

b. Der var modtaget meddelelse om �Tenth International Conference on the First Year Experience.
International Dimensions of Student Success in Higher Education�. Konferencen afholdes i
Warwick, England 21.-25. juli 1997. Materiale kan ses på sekretariatet.

c. Indkaldelse til NFMU-møde i Reykjavik 3.-7. maj 1997 blev omdelt.

d. Fra Universitetet i Bern forelå invitation til 4. europæiske kongres: �Qualität der Lehre in der
Medizin�. Kongressen afholdes 4.-6. september 1997.

e. Fra Universitetets rektor var modtaget skrivelse vedr. behandling af sager om eksamenssnyd.
Det præciseres heri, at afgørelser i disciplinære sager ligger hos Rektor v. Ledelsessekretariatet,
idet der herved bedst sikres ensartethed i sagsbehandlingen.

f. Studielederen oplyste, at der var modtaget 11 ansøgninger til den opslåede stilling som pæda-
gog ved fakultetet. - Ansøgningsfristen er 24. februar 1997.

g. Undervisningsminister Ole Vig Jensen har skrevet til Universiteterne vedrørende Universitets-
lovens ordlyd om delegation. Skrivelsen udsendes til studienævnets medlemmer.

ad 8 Eventuelt
Louise Isager oplyste, at et 5. semester hold, som har givet udtryk for, at man ikke ønskede at
modtage undervisning på engelsk bliver undervist på engelsk i fysiologi og biokemi. - Studie-
nævnet fandt det klart urimeligt, at noget sådant finder sted. Det pågældende hold anmodes om
at fremsende en skriftlig tilkendegivelse, hvorefter studielederen vil tage sig af sagen.

Eksamen i genetik. Grundet den sene udmelding om muligheden for at deltage i genetikeksamen
før 7. semester vil fristen for tilmelding til denne eksamen blive udvidet med 1 uge.

ref.   Grete Rossing

SNYD IKKE DIG SELV TIL ANATOMIEKSAMEN!

Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det hele virker lidt uoverskueligt?  Vi har i
studievejledningen haft indtryk af en snigende, stigende magtesløshed overfor denne store hurdle.
Følgende skal ikke ses som den evigt gyldne sandhed, eller den eneste rigtige måde at læse til
eksamen på, men blot en samling gode råd eller forslag til hvordan man kunne vælge at tilrette-
lægge sin læseperiode.

Princippet i indlæring af et stort pensum er gentagelse med kortere og kortere interval. Følgende
tager udgangspunkt i to studerende og at det meste af stoffet er kendt, d.v.s. der har været under-
vist i det og I har læst det på et eller andet tidspunkt.

Start i god tid med at få overblik over hvor mange dage I har til rådighed, og med at dele pensum
op i overskuelige bidder efter spørgsmålslisten.  Udskyd hvis nødvendigt at gennemgå funktio-
nel anatomi og regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke spurgt i til spotten alligevel.  Del
nu pensum op således, at I er færdige med pensum  1. gang 5 dage før spotten. Brug de sidste 4
dage på at gennemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I har svært ved.  Sidste dag
hænger pensum Jer sikkert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle tankerne eller evt. til at
kigge på det særligt svære en sidste gang.

Glem ikke at afse tid til at holde fri, ellers når I at blive grundigt trætte af hinanden, og der er liv efter
eksamen!

I  hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om
eftermiddagen.  Når I mødes, træk lod om hvem som gennemgår det første spørgsmål for den
anden, og gennemgå skiftevis dagens spørgsmål.  Lad som om I er til eksamen, og indøv den
systematiske fremstilling af stoffet.  Når I er færdige med at gennemgå, hold en kort pause, og gå
derefter på studiesalen og spot dagens pensum.  Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at
spotte i dagene før spoteksamen. De sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle prøve-
spots som ligger på studiesalen.

Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær anatomi.  Resten gennemgås, alt efter hvor
meget tid I har.  Regionær anatomi skulle gerne vække gensynets glæde, de samme navne, bare
præsenteret på en anden måde.

Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen.  Når man har øvet, er to
minutter ved hver spotsituation rigeligt.  Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I som
oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne
er flinke folk, som er øvede i at trække det I ved ud af Jer.

Har du ikke fået meldt dig til eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte Gitte Birkbøll på OSVAL
sekretariatet.

Held og Lykke!

Studiet
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Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekre-
tariatet.

KURSUS I TUMORBIOLOGI OG KLINISK ONKOLOGI

10. og 11. semester fra tirsdag den 20/5 - fredag den 13/6 1997. Kurset godkendes som VKO

Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde
i Danmark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsårsag. Problemer, der har med kræftsyg-
dom og kræftpatienter at gøre, er således centrale i dagens sundhedsvæsen. De onkologiske
dicipliner omfatter grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyggelse, diag-
nostik, kurativ og eksperimentel behandling, follow-up, informationsproblemer, palliativ be-
handling og pleje.
Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og klinisk cancerforskning og behandling ved
2 ugers teoretisk gennemgang af tumorbiologien incl. de hyppigst anvendte metoder, rationalet
for de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang af de vigtigeste cancersygdomme og
deres behandling samt planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien.  Denne del af kurset
godkendes som 2 ugers VKO. Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller hæma-
tologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor der under tutor-vejledning vil blive givet rig
lejlighed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde, således at dette i forbindelse med kursus
godkendes som 4 uger af VKO-perioden.

Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekretariatet efter 1.3.97, hvor det vil være ophængt
i et chatek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus i maj 1997 bedes foretaget ved indsendelse af
særligt skema, som kan afhentes samme sted som programmet.

Tilmelding må være modtaget senest den 15. april 1997. Deltagerantallet er begrænset til ca. 20.
Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt inden 1. maj 1997.

Tilmelding sendes til: Afdelingslæge, dr. med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Strandboulevarden 49, opg. 7.1
2100 København Ø
Tlf: 3545 5606

ARBEJDSMEDICIN
Vedrørende undervisning i teoretisk arbejdsmedicin på 11. semester for HOLD KA
(KA1a+KA3a) og HOLD KK (KK1a+KK1b).

Den centrale studieadministration af har ved en fejl tildelt os 2 x 4 eksaminatorietimer på jeres hold
den 07.04.1997 kl. 12.15-16.00, hvor I samtidig har anden undervisning.
Studieadministrationen har bedt os om at flytte vores undervisning.

Imidlertid har vi kun kunnet finde plads til 6 af de i alt 8 timer. Undervisningen flyttes som følger:

For HOLD KA aflyses den planlagte undervisning 07.04.97 kl. 12.15-16.00 og erstattes af
undervisning den 21.04.1997 kl. 12.15-16.00, lokale 1.2.18.

For HOLD KK aflyses den planlagte undervisning 07.04.1997 kl. 12.15-16.00. Der undervi-
ses i stedet den 21.04.1997 kl. 12.15-14.00, lokale 1.2.47.

De resterende 2 eksaminatorietimer afholdes efter aftale med holdrepræsentanten. Hold-
repræsentanten for HOLD KK opfordres derfor til snarest muligt at henvende sig til underteg-
nede, så vi kan aftale placering af de sidste 2 eksaminatorietimer.

Med venlig hilsen

Eva Støttrup Hansen
kursusansvarlig for teoretisk arbejdsmedicin
telf. lokal 27989

ÆNDRINGER I FORELÆSNINGSPLANEN, FARMAKO-
LOGI 8. SEMESTER

09.04 kl. 13.15 DA Antihypertensiva (S. Christensen)
14.04 kl. 09.15 DA Peptidreceptorer og nye non-peptidlægemidler (T. Schwartz)

Med venlig hilsen

Sten Christensen

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT

Fase I - 6. semester.

Der afholdes prøvespot i anatomi.

Tirsdag den 15. april 1997.
Prøven omfatter 10 situationer og varer ca. 20 min.

Mødested: foran histologilokalerne 15.2

Mødetid: oplyses ved henvendelse på mai-f, rum 18.1.12
fredag den 11. & mandag den 14.april mellem kl. 9.00 - 14.00.

Venlig hilsen
Bianca Houlind
Studiesekretær
Bygn. 18.1.12

TIL  DE STUDERENDE, 12. SEMESTER - F97

Vedr.: Centrale forelæsninger - Medicin/Kirurgi

P.gr.a Mogens Bredgaard Sørensens sygdom gives erstatningsundervisning:

Chok v/Peter Carl  d. 02.05.1997, kl. 11.15-12.00 i AUD I, Rigshospitalet

Med venlig hilsen

Nina Aubertin
Fuldmægtig

cc.: Sekretær Lisbeth Friesenbach, Hvidovre Hospital
Fuldmægtig Lissi Kassebeer, RH 5201

Introduktion til Magnetisk Resonans Billeddannelse præsenteret af læger, humanbiologer, ke-
mikere og fysikere.
Målgruppe: Studerende indenfor de ovennævnte faggrupper.

Kom og se MR anvendt til anatomi, fysiologi og biokemi for eksempel hjerneaktivering og
hjerteundersøgelser.

Kom og hør om de enestående forskningsmuligheder indenfor sygdommene dissemineret
sklerose, apopleksi, hjertesygdomme, demens, aldring, neonatal-komplikationer, tumorer, led-
sygdomme m.fl.

Mød op onsdag d. 30 april �97 kl. 16 på Hvidovre Hospital, MR afdelingen 340.
Seancen varer cirka 3 timer, med en let forfriskning undervejs.

Tilmelding senest 23 april �97 på telefon 36322884 eller på e-mail: EGILLR@IMM.DTU.DK er
nødvendig, da der er begrænset plads.

Mødet sponsoreres af Siemens A/S

Med venlig hilsen
Dansk Videncenter for Magnetisk Resonans

Studietilbud

GALLAFEST (SPACEFEST 2) D. 12 APRIL 1997!!
Rumskibet er landet...nu skal der festes....KOM I GALLA!
Årgang Feb. �94 inviteres til middag kl. 19.00, og alle andre intergalaktiske medstuderende er
velkomne mod forevisning af billet kl. 22.00.
Billetter sælges torsdag d. 3/4, fredag d. 4/4 og tirsdag d. 8/4. Alle dage klokken 14-16 i klubben.
Billetter: 60 kr. for de spisning og fest.

 30 kr. for festen.
KOM I GALLA MED ET TOUCH AF SPACE!!
KÆRLIG HILSEN 1996�s HOLD 604 (604B)!!
(Har du spørgsmål, så kan du ringe til Christina på tlf. 31353945)

Studiet
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UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Univeristet, startede i august 1989 en
prægraduat forsøgsuddannelse i humanbiologi, som fører til graden cand.scient. Pr. 1. august
1997 kan 24 studerende optages på studiet, som er et 2 1/2-årigt 2. dels studium, bestående af tre
semestres teoretisk og praktisk undervisning. Fra 1997 vil undervisningen på det 3. semester
formentlig foregå på engelsk. Studiet afsluttes med et  speciale af 2 semestres varighed.

Hvem kan blive optaget på studiet?
Med introduktion af humanbiologistudiet er der skabt en ny fleksibel uddannelsesform, hvor
grunduddannelsen kan variere. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte 3 års akademi-
ske studier. Følgende er bl.a. kvalificerede til optagelse: Studerende, der senest d. 15. juli 1997
forventer at opnå kvalifikationer i form af 1. del af medicin, bachelorniveau i biokemi, biologi,
odontologi, idræt og dermed sammenlignelige uddannelser, eksempelvis fra Danmarks farma-
ceutiske Højskole, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.

Humanbiologistudiets indhold.
Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og humanpatofysiologi) samt
forskellige metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag, f.eks. molekylærbiologi, celle-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, forsøgsdyrskundskab, medicinsk
billeddannelse og funktionsmålinger, medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik. Endvidere
indgår to kliniske kurser på et universitetshospital. Studiet afsluttes med et speciale, et selvstændigt
videnskabeligt projekt af 1 års varighed.

Hvor kan en humanbiolog forvente ansættelse?
En lang række offentlige og private virksomheder vil have glæde af en humanbiolog, eksempel-
vis kan nævnes medicinalindustri, bioteknologisk industri, miljøsektor, levnedsmiddelsektor
samt forskningscentre i hospitalssektoren og ved højere læreanstalter.

Ansøgning om optagelse.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres på - og indsendes til:

Studiekontoret for Humanbiologi
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Tlf. 35327528 eller 35327076

Ansøgningsfrist: FREDAG d. 11. APRIL 1997 KL. 12.00

Annoncer

ANATOMILÆRER

Kosmetolog Skolen (CIDESCO) søger hurtigst muligt en lærer, der kan varetage undervisningen
i anatomi.
Fagets pensum cytologi, histologi, huden, skelettet, respirationssystemet, kredsløbet, lymfe-
systemet, urinorganerne, fordøjelsen, urinorganerne, det endokrine system, nervesystemet,
reproduktionssystemet.
Der foreligger en klar pensumbeskrivelse, og der er udarbejdet en målrettet, detaljeret lærebog til
faget. Der afholdes terminsprøver 3 gange i forløbet. Eksamen er multiple choise spørgsmål, som
bestemmes af CIDESCO�s hovedkontor i Schweiz. Spørgsmålene er ukendt for skolen.

Timetallet er: 50, som afvikles med 2-4 timer pr.uge.
Lønnen er kr.170 pr.time + feriepenge.
Holdene er på 15-25 elever.
Undervisningen finder sted mellem kl.8.30 og 15.30 eller kl.9.00-16.00.

Kosmetolog Skolens elever er kvinder (det sker, der er en enkel mandlig elev) mellem 17 - og 55
år. Elevernes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde er vidt forskellige, - spændende fra
10.kl. afgangsprøve til akademikere. Hovedgruppen er dog mellem 20 og 30 år, har kortvarige
uddannelser og nogle års erhvervserfaring.

Forudsætninger:
Du skal have bestået 1.del anatomi.
Undervisningen er fastlagt med 2-3 lektioner pr.uge. En vis form for flexibilitet i skemalægningen
er nødvendig, idet vi til hvert hold har 10-14 lærere tilknyttet.

Vil du vide mere kan du kontakte vores nuværende anatomilærer:

Thomas Axelsen på tlf.:35372929
eller undertegnede:
Pernille Bjarnøe på tlf.: 31352662

HAR DU SJÆLDENT MIGRÆNEANFALD ? ( 1-4
GANGE OM ÅRET )

Vil har brug for din hjælp til deltagelse i et forsøg af 2-3 timers varighed på Hovedpineklinikken,
KAS Glostrup
Aflønning 500 kroner.
Kun personer med sjældent optrædende migræne kan deltage i  forsøget. Migrænen skal være af
typen uden aura (dvs. uden ledsagende neurologiske udfaldssymptomer fra syns-eller følesans
). Du bør udover migrænen iøvrigt være rask.
Hvis du er interesseret bedes du venligst ringe og høre nærmere hos

Ingelise Christiansen
læge, Hovedpineklinikken
tlf. 43 96 43 33, lokal 6107 eller 6134

SCHOLARSTIPENDIAT PÅ GRØNLAND

Til et stort forskningsprojekt i Sisimiut (Holsteinsborg) i Vestgrønland om luftvejsinfektioner hos
små børn søger vi til sommer to medicinstuderende for en periode på ½-1 år. Projektet går ud på
at følge børnene i byen og to tilhørende bygder og monitorere deres sygelighed og vækst. For
at blive udsendt skal man være på 2. del af studiet og helst have gennemgået undervisning i øre-
næse-halssygdomme og/eller pædiatri (hvilket dog ikke er en betingelse, da man vil blive oplært
herfra). Derudover skal man blot have lyst til at arbejde med småbørn og til at bo i nogle andre
omgivelser i en periode.

Sisimiut ligger på vestkysten og er Grønlands næststørste by. Der er meget gode muligheder for
udendørsliv i form af vandring, sejlads, skiløb (alpint/langrend), hundeslæde- og snescooter-
kørsel, jagt og fiskeri.

Man bliver aflønnet som scholarstipendiat, foruden at rejse og husleje bliver betalt. Man vil få
betydelig erfaring i at arbejde med børn samt kendskab til epidemiologiske metoder og EDB. Som
scholarstipendiat er man videnskabelig medarbejder, og man kan derfor desuden påregne vej-
ledning, medforfatterskaber o.lign.

Hvis man vil vide mere kan man enten ringe til en af nedenstående eller komme til

Informationsaften (lysbilleder, kaffe osv.) torsdag d. 10/4 kl. 19.30

hvor alle er velkomne.

Adressen er: Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Bygning 206, Statens Serum Institut,
Artillerivej 5, 2300 København S (huset er 2. hus på højre hånd fra porten, ellers spørg i port-
vagten).

Med venlig hilsen

Anders Koch, læge32-683964Afdeling for Epid. Forskning, Statens Serum Institut, Artillerivej
5, 2100 S
Kåre Mølbak, afdelingslæge32-683157

Mads Melbye, professor32-683163

Preben Homøe, 1. reservelæge35-452071Øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet,
Blegdamsvej 3, 2100 Kbh. Ø

TURNUSBYTTE
Haves: Glostrup Amtssygehus

1/8 - �97   ortopædkirurgisk afd.
1/2 - �98   gastroenterologisk afd.

Ønskes: Hillerød, Hørsholm, Helsingør eller Frederikssund
fra 1/8 - �97 eller senere.

Ring til Lotte Willumsen på 3120 2484 eller 4830 3184

Studiet & Annoncer

VOLD, STRAF OG SAMFUND

Tværfagligt Debat Forum er en apolitisk tværfaglig studentergruppe, som regelmæssigt arrange-
rer gratis debat-aftener over forskellige studenterrelevante eller samfundsorienterede emner.
Konceptet er som hovedregel oplæg fra de inviterede oplægsholdere fra universitetet, det politi-
ske liv, erhvervslivet el.lign. og derefter fri debat over emnet.
   http://www.tdf.ku.dk/tdf  À   e-mail: debat.forum@studh.ku.dk  À  tlf.: 35 32 38 65
Til  Humanist.

I forbindelse med de debat aftener vi i Tværfagligt Debat Forum arrrangerer i Studenterhuset,
er det vores hensigt at annoncere vores arrangementer så bredt som muligt, d.v.s. i
universitetsavisen, fakulteters/institutternes blade samt studenteroganisationers blade.
Arrangementerne vil som følge af deres tværfaglighed være relevante for jeres læsere, derfor
henvendelsen.

Såfremt vi kan blive nævnt i kommende udgave vil følgende oplysninger være relevante:

Hvad: Debat aften under titlen: Vold, Straf og Samfund - hvordan
håndteres problematikken?

Paneldeltagere: Flemming Balvig, professor, dr.jur., mag.scient.soc.
Vagn Greve, professor i strafferet, lic.jur.
Nils Viltoft, dommer ved Lyngby byret
Bjørn Elmkvist, MF (R), formand for Folketingets Retsudvalg

Tidspunkt: 21. april 1997, klokken 19:30 - ca. 22:00

Hvor: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 Kbh K.

Arrangør: Tværfagligt Debat Forum

Yderligere oplysninger er tilgængelige på http://www.tdf.ku/tdf
Nogle af de spørgsmål vi forestiller os vil blive berørt er:
Hvordan har voldsudviklingen været set i et historisk perspektiv? Hvordan har de straffe-
retlige normer ændret sig? Er straffesystemet tidssvarende i forhold til samfundsværdierne?
Hvad gør man retspolitisk i forhold til udviklingen?

På vegne af Tværfagligt Debat Forum
Med venlig hilsen

Philippe Motet (tlf 39 29 29 67)
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PRÆKLINIK PÅ SJÆLLAND OG
BORNHOLM SOMMEREN ´97

IMCC KØBENHAVN KAN IGEN I ÅR TILBYDE PRÆKLINISKE OPHOLD, HVOR DU
KAN FÅ MULIGHED FOR AT KOMME UD PÅ EN AFDELING OG FØLGE LÆGERNE
I DERES ARBEJDE.

OPHOLDENE ER AF 14 DAGES VARIGHED OG KAN VÆLGES INDEN FOR
FØLGENDE PERIODER:
Periode 1 : 23.6 - 4-7
Periode 2 : 7.7 - 18.7
Periode 3 : 21.7 - 1.8
Periode 4 : 4.8 - 15.8
Periode 5 : 18.8 - 29.8

VI OPSTILLER HERUNDER EN LISTE OVER DE FORELØBIGE PLADSER PÅ
HOSPITALERNE:
(den endelige liste foreventes klar i næste uge)

Sygehus (afdeling) periode antal pladser kost/logi
Bornholm (med.) 1-5 1 pr. periode -/-
                 (kir.) 1-5 2 pr. periode +/+

Holbæk (kir.) 1-5 1 pr. periode -/+
RASK (ort.kir) 1-5 1 pr. periode -/-

            (org.kir) 1-5 1-2 pr. periode -/-
            (med.) ? ? ?

Kalundborg (kir.) 1-5 1-2 pr. periode ?
           (med.) 1-5 2 pr. periode +/+

Nykøbing F. (kir.) 1-5 2 pr. periode +/+
Stege ? ? ?
Nakskov ? ? ?
Næstved ? ? ?

OPHOLDET KOSTER 350 KRONER, HVORAF 75,- RETURNERES VED AFLEVERING
AF EN RAPPORT. GIROKORT OG TILMELDINGSSKEMA KAN AFHENTES HOS
IMCC�S SEKRETÆR (9.2.2). PLADSERNE FORDELES EFTER BETALINGSDATO!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER DEN 24. APRIL 1997. TILMELDING ER
BINDENDE, OG PENGENE REFUNDERES KUN VED SYGDOM, REEKSAMEN ELLER
HVIS OPHOLDET IKKE KAN ARRANGERES.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ANGÅENDE PRÆKLINISK OPHOLD, ER DU
VELKOMMEN TIL AT HENVENDE DIG TIL IMCC�S SEKRETÆR ELLER PRÆKLINISK
UDVALG. DET ER ENDVIDERE MULIGT AT STUDERE RAPPORTER FRA TIDLIGERE
OPHOLD PÅ IMCC�S KONTOR.

NB ! Dette indlæg (især oversigten over pladser) var sat op med en hjemmestrikket
klamphugger-køkkenhave-metode, som vi (MOK-redaktionen) umuligt kunne få til at se pæn
ud. Vi har rekonstrueret hospitalsoversigten efter bedste evne, men prøv for fremtiden at sætte
tingene op lidt mere simpelt (læs konsekvent) uden at blande brugen af tabulator og space-bar.
Dette vil gøre vores opgave mindre håbløs.

Hilsen MOK-redaktionen.

IMCC KØBENHAVNS MÅNEDSMØDE

IMCC København afholder møde for alle sine grupper en gang om måneden
Næste månedsmøde er den 23 April kl 19.30 i IMCC lokalerne 9.2.2 på Panum.

Foreløbig dagsorden:

   1. Info om grupperne i IMCC
   2. Ændringsforslag til vedtægter og forretningsorden
   3. IMCC og DANIDA
   4. IMCC Homepage
   5. Priotering af deltagere til IFMSA GA 97
   6. IMCC og faglig dag 97
   7. Eventuelt

Vel mødt
Jakob Krarup, formand

IMCC

DER ER HÅB FORUDE FOR FADL PÅ
RIGSHOSPITALET.

Foreningen har igennem den sidste tid forhandlet med Rigshospitalets ledelse om FADLs fremtid
på det nedskæringsramte hospital. I første omgang gik slaget om en aftale, som sikrede vores
permanentholds fortsatte eksistens på Riget. Dette skulle medføre en vis sikring, samt åbne for
løse vagter nok til at føde de permanente hold. Denne aftale er nu i hus og blev for FADL�s
vedkommende godkendt af bestyrelsen den 18. marts.

Aftalens indhold er kort:

· En forpligtelse fra Riget om fortsat at tage et vist antal SPV-følgevagter.

· En sikring i foreløbig resten af 1997 for følgende hold, på nuværende aktivitetsniveau:
· Kardiologi-holdet med tilhørende ventildel.
· Hæmodialyse-holdet
· Ventilholdet på Thoraxkirurgisk
· BVT-holdet på Neonatalafdelingen
· Endvidere at man fortsat vil bruge vores p-dialysehold

· En åbning for brugen af løse FADL-vagter (herunder flyver-VT-hold) inden for en
fastsat økonomisk ramme.

· En åbning for brugen af FADL i det omfang normeringerne ikke kan dækkes af fast
personale.

· Et punkt som sikrer FADL genforhandling af aftalen for kommende år.

Dette var nogle af hovedtrækkene i aftalen, som efter bestyrelsens skøn er, ganske god, og i alle
fald, det bedste man kunne opnå med den nuværende situation på Rigshospitalet.

Spørgsmål omkring aftalen kan rettes til Kredsforeningen. Hvis man i øvrigt brænder for at gøre
en indsats for at forbedre vagtsituationen, mangler vi stadig arbejdskraft med lyst og ideer.

På vegne af bestyrelsen

Jakob Lundborg

MEDLEMSKONTROL I FADL
Grundet den sidste tids megen snak om, at ikke aktive medicinstuderende tager alle vagterne fra
de aktive studerende, er FADL ledelse, senest på den ekstraordinære generalforsamling,  blevet
opfordret til at gøre noget mere effektivt ved medlemskontrolen. Dette er også en logisk konse-
kvens af det nylig vedtagne forslag om ligelig fordeling af vagter, som KKR vedtog i februar, og
som træder i kraft henholdsvis i maj og september måned.

KKR nedsatte på førnævnte møde derfor en gruppe, som skulle arbejde med et forslag til, hvor-
dan de fremtidige krav til medlemmernes studieaktivitet skulle se ud. Gruppen fremlagde sit
forslag til første behandling for KKR den 20. marts. Efter nogle små rettelser og præciseringer
kom forslaget til at se ud som følger:

For fremtiden vil alle tjek af studieaktivitet ske ved hjælp af eksamensudskrifter, og ikke som
tidligere attesthæfter. Vi arbejder dog med en både for fakultetet og medlemmerne lettere løsning,
så der ikke skal udskrives 1900 eksamensudskrifter årligt på det i forvejen pressede eksamens-
kontor.

Vores forslag er at tjekke studieaktivitet i følgende 6 kasser.

1
Efter 2 år på fase 1, skal man have bestået Anatomi 1 og Kemi.

2
Efter 4 år på fase 1 eller to år efter man har bestået eksamener svarende til kasse 1, skal man have
bestået Cellebiologi.

3
Efter 6 år på fase 1 eller to år efter man har bestået eksamener svarende til kasse 2, skal man have
bestået Anatomi 2, Fysiologi, Biokemi og Integreret.

4
Efter 2½ år på fase 2 eller 2½ år fra man første gang er holdsat på 7. semester, skal man have bestået
enten mikrobiologi eller farmakologi.

5
Efter 5 år på fase 2 eller 3 år efter man har bestået bestået eksamener svarende til kasse 4, skal man
have bestået mikrobiologi, farmakologi og patologi

6
Efter 7 år på fase 2, skal man være cand. med.

I forslaget ligger, at man kører en mere hård linie end tidligere. Det vil sige at man bliver sat i
midlertidig generel vagtkarantæne, såfremt man ikke opfylder de i kasserne fremsatte studie-
aktivitetskrav.  Her vil man så være indtil man igen kommer indenfor  den rigtige kasse, eller har
en dispensation på tidsfristforlængelse fra studienævnet.

Har du kommentarer eller andre forslag til, hvordan du synes det skal se ud, så meld tilbage til
KKR, før det er for sent, altså inden næste møde i april, hvor det endelige forslag ventes vedtaget.

Uanset hvilken model KKR måtte vedtage på mødet i april, vil du i nærmeste fremtid få en frankeret
svarkuvert ind af døren, hvori du bliver bedt om at indsende en eksamensudskrift. Endvidere vil
kuverten indeholde en blanket, hvorpå du med din underskrift giver foreningen tilladelse til for

fremtiden at indhente oplysninger om din studieaktivitet direkte fra fakultetet. Denne blanket
bedes du underskrive og returnere sammen med eksamensudskriften.

Du skal altså ikke møde op på vagtbureauet og forklare hvorfor lige netop din eksamensudskrift
ser ud, som den gør, men blot indsende den. Hvis Vagtbureauet har behov for supplerende
oplysninger, ud over hvad der står på din udskrift, vil du blive kontaktet.

MØD IKKE OP OG FORKLAR, MEN SEND IND - TAK.

På vegne af KKR

Jakob Lundborg
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MEXICO VILLAGE CONCEPT PROJEKT
NUEVO LEON, MEXICO

Den mexicanske studenterorganisation, �SINESP-Mexico�, i samarbejde med den internationale
studenterorganisation for medicinstuderende, IFMSA, har iværksat et sundhedsprojekt, som
omfatter forstadsområder udenfor byen Monterrey, samt landdistriktsområder i staten Nuevo
Leon i det nordøstlige Mexico.

Projektet bestræber sig på at forbedre sundhedsstatus i disse områder, mest i form af sygdoms-
forebyggelse.
Opholdet, som består af rotationer på min. 3 måneder, indledes med et to ugers intensiv kursus
på The Autonomous University of Nuevo Leon. Her får de internationale studerende kendskab
til de mest almindelige sygdomme i Nuevo Leon, samt information om befolkningsgrupperne.

De efterfølgende 7 uger består af arbejde på et sundhedscenter i en af Monterrey�s forstader, i
samarbejde med andre medicinstuderende og læger, samt studerende inden for Public Health,
odontologi, ernæring og pædagogik. Arbejdet består bl.a. af konsultationer, vaccinations-
kampagner, helbredsundersøgelser og graviditetskontrol.

De sidste 3 uger af rotationen tilbringes i et landdistrikt i den sydlige del af Nuevo Leon, hvor man
igen arbejder i et sundhedscenter.

Rotationerne for 1997 er allerede besatte. Rotationerne i 1998 er som følgende:

Periode Ansøgningsfrist
februar-april 30 november, 1997
juli-september 30 januar, 1998

Den studerende skal selv betale rejsen, samt 100 USD for at deltage i projektet. Udover dette er
der gratis kost og logi. Man får udleveret et certifikat for deltagelse i projektet.

Projektet kan søges af medicinstuderende med klinisk erfaring, der har bestået mikrobiologi og
farmakologi. Det må antages, at studerende på de sidste studietrin foretrækkes, samt nyuddan-
nede læger.
Desuden kræves kendskab til spansk.

HVIS DU ER INTERESSERET I AT HØRE MERE: kan du kontakte Jamila Hussein tlf. 31240103
eller henvende dig til IMCC kontoret.

Vi gentager succesen!
FREDAG D. 11/4 ER STUDENTER-
KLUBBEN ÅBEN HELT TIL KL 24.
Masser af underholdning!
Så kom glad kom frisk og brug os som afsæt for en stor aften i byen.
Program følger i næste nummer af MOK.
Kærlig hilsen
Husgruppen

Studenterklubben

REFERAT AF MØDE I RUSBOGSGRUPPEN,
DEN 18 / 3 - 97.

Tilstede : Rikke, Søren (gruppe 1), Sune (gruppe 4) og Morten (gruppe 7)

Udeblevne med afbud : Peter (gruppe 4), Anne Louise og Frederik (gruppe 3) og Kristine
(gruppe 6), Emil (gruppe 7).

Udeblevne uden afbud : Jakob L, Anna V, Tariq, Neda, Kristin, Olaf, Poul, Jacob H, Jakob W,
Søren T, Kristoffer, Daniel Y (Hvilket må siges at være mange, så det var godt Søren
IKKE lavede mad til 17 pers. !!!!)

Pkt. 1: Inddeling i sponsor- og rusbogsrevideringsgrupper. ( Hvilket ikke var svært, da vi
kun var FIRE.)
Pkt. 2 : Revidering af sponsorbrev. (Hvilket ikke var svært, da vi kun var FIRE.)
Pkt. 3 : Notering af fraværende. (Hvilket var svært, da vi kun var FIRE.)
Pkt. 4 : Se Brøndby - Tenerife. (Hvilket var nemt, da vi kun var FIRE.)
Pkt. 5 : Udfærdigelse af indlæg til MOK. (Hvilket var svært, da Søren ikke just er nogen
keyboardvirtuos.)
Pkt. 6 : En opfordring fra de FIRE tilstedeværende, til enten : At møde op, melde afbud eller
melde sig ud.
Pkt. 7 : Nyt møde TIRSDAG d. 1/4-97 kl. 16.00 i klubben.

Med alle gode ønsker om flere gode Bon i fremtiden.!!

DE FIRE.

Rusnews

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 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 45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle � også for
ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Ivo Caprino:

Bjergkøbing Grand Prix
Torsdag den 3. april kl. 20.00

Flåklypa Grand Prix � som filmen retteligt hedder,
eller i hvert fald kaldes i den norddanske provins
Norge � er fortællingen om cykelsmeden Reodor
Felgen, der af en tidligere medarbejder, Rudolf
Blodstrupmoen, som har stjålet Felgens tegninger til
racerbilen Boomerang Rapido, bliver udfordret til at
deltage i Flåklypa Grand Prix.
   Felgen har desværre ingen penge til at realisere sit
mesterværk, Il Tempo Gigante, men heldigvis hører
den rige Sjeik Ben Redic Fy Fazan om problemerne
og træder til som velvillig sponsor � men det er ikke
enden på problemerne ...

Omkring kl. 21.45 følger en overraskelsesfilm.
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Basisgrupper
studentergruppen af Danske Læger Mod Kernevåben.

Efter nordisk studentermøde i IPPNW,
International Physicians for the Prevention of Nuclear War
Tromsø 7.-9.februar 1997

Konkrete samarbejdsprojekter i IPPNW�s nordiske studentergrupper:
Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Canberra kommissionens rapport:

Michel Rocard, tidligere fransk premierminister og medlem af Canberra kommissionen afholder
pressemøde i Paris d.26.februar. Denne dag bliver den franske udgave af Canberra rapporten
udgivet. Først skal vi finde ud af præcis hvor og hvornår dette foregår. Dernæst skal vi sende
baggrundsmateriale om Canberra kommissionen og meddelelse om dette pressemøde til de dan-
ske, norske, svenske og finske journalister udstationeret i Paris. 18. februar. Fire danske jour-
nalister i Paris (Politiken, Information, Berlingske, Jyllandsposten) fik tilsendt pressemeddelelse
om dette møde samt sammendrag af Canberra kommissionens rapport.

1. Forsøge at få oversat rapporten til de respektive sprog, dog ikke svensk, den er allerede på vej.
Enten ved at søge fonde og legater til at financere professionelle oversættere eller også ved at søge
direkte i statsministeriet eller udenrigsministeriet. 14.marts. Udarbejdning af ansøgning til stats-
ministeriet er undervejs.

2. En eller anden form for begivenhed den dag NPT-genforhandlingerne(ikke spredningsaft-
alen)  i New York i april starter. Forhåbentlig pressemøder hvor vi kan fremlægge en færdig
oversat Canberra rapport, eller i det mindste en eller anden bekræftelse på at det er ved at blive gjort.

3. Spørge vore nordiske statsministre om de mener det er lovligt ifølge NPT at NATO evt. kan
udstationere atomvåben i de kommende medlemslande. Vores opfattelse er at det ifølge NPT
aftalen er ulovligt at lande, der ikke allerede har atomvåben, erhverver sig dem. Når vi har fået svar
koordinerer vi og skriver avisindlæg med alle fire statsministres synspunkter. 14.marts. Vi har
spurgt vores udenrigsminister om hans syn på sagen. Han svarer at NATO ikke har til hensigt
at udstationere a-våben, men svarer ikke på om det i så fald ville være ulovligt.

4. Forhenværende general Lee Butlers udtalelse om nødvendigheden for afskaffelse af atomvå-
ben     kan bruges ved henvendelse til pressen. Hvilke aviser og hvordan skal vi bruge artiklen?
Artikel om Lee Butler i Jyllandsposten 1.marts (uden vores medvirken).

5. Hvad betyder det nye fransk-tyske samarbejde vedrørende atomvåben, hvad indeholder af-
talen?

6. Landminer (nyt emne i DLMK)

7. Forsøge at få en ortopædkirurg til at undervise om skader efter landminer og tilbyde det som
godkendt tilbudsundervisning på medicinstudiet.

8. Kontaktpersoner vedrørende landminer både i pressen og blandt politikere. Foreløbig frem-
skaffet adresser på italienske politikere.

Dette er hvad vi har fået ud af at være til nordisk studentermøde i Tromsø. I april skal vi til euro-
pæisk studentermøde i Bilbao, arbejde videre med nogle af disse ting og forehåbentlig få nogle
flere.

Kamilla Gerhard Nielsen

Panum den 24.03.97
GENERALFORSAMLING I PANUM KANTINEN.
Onsdag den 30. april 1997 kl. 18.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Personaleforeningen
Panum Kantinen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af regnskab & budget.
6. Valg af bestyrelse & et antal suppleanter.
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

I fald den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig vil der blive afholdt ekstraordi-
nær generalforsamling onsdag den 7. maj 1997 kl. 15.00 i kantinen. Dagsorden vil være godken-
delse af den ordinære generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Helms

NOGET OM EN STUDIEPLANSREVISION....

For efterhånden halvandet årstid siden, hvor jeg udstyret med Sobotta og cykel-magnetkort
første gang trådte ind på Panum Instituttet, var forventningerne enorme: Nu skulle jeg påbegynde
en uddannelse, hvor jeg med mennesket som omdrejningspunkt skulle tilegne mig det nødven-
dige lægelige fundament som et samspil af faglig kunnen og praktiske færdigheder!
Min illusions bobbel sprang med et brag: Drømmeuddannelsen integrerede jo ikke teori og klinik
på den eftertragtede facon. Tværtimod åbenbarede sig en studieordning med en grundlæggende
indlæring baseret på en skarp adskillelse af netop teori og praksis. Ved samtale med ældre stude-
rende tegnede sig oven i købet billedet af et klinikophold præget af manglende styring og ansvar,
for få ressourcer, for travle læger og for mange studerende på de enkelte hospitalsafdelinger.
Dette skal dog ikke blot være en klagesang fra en desillusioneret idealist. For heldigvis er der ved
at ske en planlægning af tiltrængte studieplansændringer.
Men desværre har jeg indtryk af, at ideérne og diskussionerne i stor stil har været reduceret til et
lukket forum omkring Fagråd, Studienævn og Fakultetesråd. - Og det er utrolig ærgerligt. Især
fordi en sådan grundlæggende diskussion af medicinstudiets opbygning for guds skyld (....for
slet ikke at tale om vores egen skyld) ikke må forbeholdes de indviede få.
Det er ikke et spørgsmål om at nære mistillid til koryfærerne i de valgte organer. Men det handler
om at benytte chancen for at inddrage lidt demokrati i processen ved at åbne op for debatten.
Fagrådet har i uge 15 arrangeret åbent møde  - og selvom projektet uden tvivl burde være stablet
på benene på et tidligere  tidspunkt, er det et skridt i den rigtige retning.
Måske ikke overraskende nærer jeg et håb om et stort fremmøde.
Både så en masse spørgsmål kan klarlægge, hvorvidt alle tiltagene rent faktisk ændrer noget - og
ikke blot bliver en justering af den nuværende ordning.
I endnu højere grad fordi det kunne være rigtig rart, om det ikke blot blev lægerne, institutlederne
og underviserne, der var fremme i lyset med ændringer og diskussioner. Men at også et flertal af
de studerende (- og her taler jeg ikke blot om et par enkelte studenterrepræsentanter) prægede
debatten. Det er trods alt os, som  - om nogen - står tilbage med alle frustrationerne, klagerne og
kritikken over en uddannelse, som på alt for mange områder hverken lever op til forventningerne
eller behovet.

Katrine Bagge Iversen, 3. semester

YO MED-SKATERS
ikke så meget pjat!! Nu er det tid til at starte et  skater-hockey hold på Panum.
henv.  nis@mdb.ku.dk.

LÆGEFAGLIG FORENING FOR ETNISKE
MINORITETER

inviterer til

TEMAAFTEN : �Hvordan skal din læge se ud?�

Sted: Dam aud.
Tid: 23 april kl. 18:00-20:30

BE THERE!

På vegne af temagruppen / Kamal H. Qureshi

PUB-VRÅL: SABRINA SABRINA SABRINA
Forsøgspersoner søges (helst SABRINA)

PFLP (Panums Forenede Læsegrupper på Panum) inviterer til stiftende generalcrawl.
Blæsehesten sparker bagud engang i uge 14, hvor vi som enevældige herskere i PFLP vil søge
svaret på livets store spørgsmål: Skal man virkelig crawle før man kan gå.  Datoen er ikke endeligt
fastlagt. Vi regner med at starte i Klubben, hvor vi gennemtrumfer tvungen SABRINA før vi
fortsætter af følgende rute:

Stadion, Oasen, Café Århus, Den grønne gren, CaféRunddelen, Nørre Bodega (eller THOR hvis
i TØR?), Mucki Bar, Tagensborg, Pølsevognen foran Egmont, Café Samsø, Hubertus, Garver-
gården, Hermod, Aarhus kroen, X-pressen, Åstedet, Røven, Mette-Marie, Fyret, Klør Bonde.

Og så slutter vi af med en ordentlig spand DP�ere et hemmeligt sted i det danske sommerland.
Tilmelding kan ske til din lokale Blæsehest-repræsentant eller ej...
Men skynd dig: På grund af projektets storhed er pladserne begrænsede.....

Vi Ses!!

BLÆSEHESTEN

Debat



12
EN HALV MILLION KRONER UD AF VINDUET PÅ
FEJLSLÅET EDB-EVENTYR PÅ MDB
- OG TALLET VOKSER

Af: Brian Bjørn, medlem af studienævnet for medicin
Fakultetet har sidste sommer investeret 2-3 mio. kr. i 60 nye computere og indretningen af en ny
datastudiesal, men maskinerne bruger stadig de samme 4-7 år gamle programmer, som de tidli-
gere maskiner på MDB var nødt til. Dermed udnyttes kun en brøkdel af det de nye maskiner kan.

Hvorfor bruger computerne på datastudiesalen ikke Windows95? Hvorfor er MDB�s
tekstbehandlingsprogrammer to generationer for gamle? Hvorfor kan de ikke bruges til multi-
medie? Hvorfor har man købt så dyre maskiner, når der ikke bliver installeret programmer, der
kan udnytte maskinerne fuldt ud? Dette er nogle af de spørgsmål, der tit bliver talt om på data-
studiesalen mellem forundrede brugere.

I foråret 1996 besluttede fakultetsrådet, at bevilge penge til at ombygge EDB-faciliteterne for de
studerende ved fakultetet. Planen var todelt: 1) Der skulle skabes bedre lokalefaciliteter så det var
muligt at selvstudere i et lokale, mens der afholdes kurser i et andet lokale, og 2) der skulle stilles
flere og bedre maskiner til rådighed, således at det blev muligt at afvikle tidssvarende programmer
og bl.a. også multimedie.

Datastudiesals-vagt Kurt Mielke hvorfor er der ikke installeret Windows95 og andre nyere pro-
grammer på maskinerne?

Maskinerne kan være
klar om 2-3 dage

Kurt Mielke: �Det er en overordnet administrativ beslutning, som vi ikke har noget med at gøre.�
Adspurgt fortæller Kurt Mielke endvidere, at der ikke er noget til hinder for at sætte Windows95
op på alle maskinerne, samt de nyeste udgaver af tekstbehandling, Intenet-programmer osv. Han
fortæller også, at maskinernes programmer kan ændres i løbet af 2-3 dage.

Nye programmer kan ikke
bruges på datastudiesalen

Hvad er fordelene ved Windows95?
Kurt Mielke: �I sig selv er Windows95 ikke særligt interessant. Det er de programmer man kan
afvikle, når computeren er udstyret med Windows95, der er interessante. De nye programmer
f.eks. Word 7.0, Access 7.0 og WordPerfect 7.0 har ikke bare flere faciliteter; de er også hurtigere
og mere driftssikre end de tilsvarende gamle programmer, men de udkommer kun til Windows95.
Det samme gælder næsten alle de andre programmer, der er til rådighed på datastudiesalen, samt
en hel del nye, samt programmer til levende billeder, lyd, Java osv.�
Kurt Mielke ønsker ikke at udtale sig om hvorfor, der ikke for længst er blevet givet grønt lys for
installeringen af de nye programmer, men henviser til sin overordnede Jørgen Skieller.

Troels Arvin, tidligere datastudiesals-vagt og de studerendes repræsentant i fakultets Informati-
onsteknologi-udvalg, er derimod ikke så tilbageholdende.
�Jeg sagde min stilling som datastudiesals-vagt op, fordi jeg ikke kunne leve med de enorme
fejldispositioner fra ledelsens side.
Vores filosofi som datastudiesals-vagter var at stille så mange og så gode muligheder til rådighed
for de studerende inden for de økonomiske rammer, der var udstukket af fakultetet. Den filosofi
havde - og har - jeg ikke tilfælles med den overordnede leder af datastudiesalen, Jørgen Skieller.
Den eneste logiske konsekvens var derfor at opsige min stilling.

Mere end 500.000 kroner
ud af vinduet

Den første gang jeg oplevede et misforhold, var da der blev indkøbt maskiner til den nye data-
studiesal. Der blev indkøbt de hurtigste maskiner på markedet og i mærkevaren AST. For det
første mener jeg, at det er hul i hovedet at bruge penge på den allernyeste computer-model; det
nyeste vil altid være uforholdsmæssigt dyrt og kan endda risikere at have børnesygdomme. For
det andet mener jeg, at computerne ikke passer til behovet på en datasal med 1800 brugere: Hvad
skal man med CD-ROM-drev i hver computer? - CD-ROM�erne skal da være tilgængelige fra en
server, så man kan bruge dem døgnet rundt, og så studiesalsvagterne ikke skal bruge tid på at
udlevere og indkræve CD-ROM�er. Hvad skal man med en kæmpe-harddisk, når man kører i
netværk? Hvorfor ikke i stedet prioritere en større skærm og bedre tastaturer?
Allerede inden de nye maskiner blev stillet op på datastudiesalen havde de hver tabt 1000,- af
deres værdi. Administrationens tidsplan siger nu, at de først  engang efter sommerferien kommer
til at køre med moderne software; til den tid vil man have spildt mindst 3000,- pr. maskine.
Det er ikke den eneste fejldisposition i forhold til indkøb af maskiner. Maskinerne er af mærke-
varen AST. På det tidspunkt de blev købt, kunne en ikke-mærkevare PC af samme kvalitet købes
ca. 6000,- mindre pr. stk.
Lidt hurtig hovedregning siger, at fakultetet har smidt mere end 500.000,- ud af vinduet på dette
mislykkede forsøg på at lave en moderne datastudiesal.
Der er også blevet investeret flere hundrede tusind kroner på noget ny server-isenkram, der nu
i et halvt år har stået ubenyttet hen. Hvis fakultetet virkelig kan acceptere dette, vil man aldrig nogen
sinde kunne tage det alvorligt, hvis fakultetet klager over manglende midler.

Uigennemtænkt projektering
og manglende evne til at

indrømme fejl skyld
i udsættelse på udsættelse

I øvrigt er jeg meget vred over Jørgen Skiellers stivnakkede holdning til hvilken type software
(server-operativsystem), der skal styre netværket. Valget er efter min overbevisning er den største
fejldisposition, der endnu er gjort i ledelsen af datastudiesalen. Server-spørgsmålet er grunden til
hele miseren om, hvorfor der ikke er installeret Windows95 på maskinerne på datastudiesalen.
Den server, datastudiesalen i øjeblikket benytter, er af lavet af firmaet Novell. Jørgen Skieller
mener, at der skal skiftes til Microsoft�s NT-server. Jørgen ønsker ikke at der installeres nyt
software på maskinerne, før en anden af fakultetets EDB-folk (Henrik Bjarnholdt) har fået det nye
NT-system til at virke. Det projekt han har nu været i gang med mere end et halvt år nu, uden at man

har så meget som en fornuftig teoretisk løsning på, hvordan man laver en printerkonto eller et
acceptabelt brugeropretningsprogram som det, der nu kører på datastudiesalen.
Jørgen Skieller, der har taget den fatale NT-beslutning, har aldrig kunnet argumentere fornuftigt
for den. Så vidt jeg har forstået, har Skieller endda haft en ekstern konsulent på løsningen af
server-problemet. Konsulenten havde tilrådet, at MDB beholder det nuværende server-system,
fordi det dækker alle ønsker til en server.
Jørgen Skieller og co. har nu brugt et halvt år på at spænde ben for nye initiativer på studiesalen;
selv har de ikke skabt ét eneste resultat.

�De studerende er fuldstændig ligeglade med hvilke muligheder
 der stilles til rådighed i datastudiesalen�

Grotesk er det også, at system-udviklingen er blevet overladt til en medarbejder, der (bortset fra
lidt hjælp til nogle MPH-studerende) aldrig har prøvet at have med brugerne at gøre. Hvordan
skulle han kunne designe et skræddersyet system til de studerende? Dette stemmer imidlertid godt
overens med Skiellers holdning til de studerende: �De studerende er fuldstændig ligeglade�, som
han forleden udtalte, da jeg brokkede mig til ham.
Hvorfor skal de studerende vente et halvt år eller længere endnu på en løsning, der kun eksiterer
i Jørgen Skiellers tanker, når et godt system kan være oppe at køre på 3-4 dage?�

Enevældig ledelsesform

Jakob Lundborg, stud. med. og suppleant i fakultetsrådet: �Jeg er bestyrtet over sagens forløb.
Det er klart for mig, at ledelsen af datastudiesalen har været enevældig. Al kritik er blevet tilbage-
holdt, og der er ikke blevet taget stilling til den feedback, som vagterne på datastudiesalen er
kommet med til Jørgen Skieller.
Datastudiesalsvagterne har arbejdet med opsætning og vedligeholdelse af maskinerne lige siden
datastudiesalen blev oprettet for fem år siden, og de har gjort et fantastisk fint arbejde. Det er bl.a.
dem, der har konstrueret og indført printerkonto-systemet, døgnadgangs-systemet og gjort det
muligt at kopiere på virkeligt favorable betingelser. Herudover har de vedligeholdt maskinernes
hardware og software, samt installeret de programmer, der er til rådighed på salen. Det er derfor
ganske utroligt, at der ikke er blevet lyttet til deres råd med hensyn til indkøb og opsætning.

Nyt system bliver dårligere
end det gamle

Jeg er endvidere blevet informeret om, at Jørgen Skiellers indgangsvinkel til løsning af proble-
merne med printerkonto og brugeropretning var, at de eventuelt kunne undværes i det nye sy-
stem. Jeg forstår ikke, at det kan være meningen, at indførelsen af et nyt system skal medføre en
forringelse for brugerne. Det virker helt absurd.

Med hensyn til tidsfristen på et halvt år fra nu inden systemerne kommer til at køre, kan jeg kun
sige, at det kan simpelt hen ikke være meningen, at fakultetet skal holdes for nar og tror, at nu er
de bedste muligheder stillet til rådighed for de studerende på datastudiesalen, for derefter igennem
diverse rygter at høre, at maskinerne ikke fungerer bedre end de gjorde før. Hvis der kan ske
noget nu må der ske noget nu, og hellere i går end i dag.
Jeg har derfor udarbejdet et forslag til dekanatet om en ændret ledelsesstruktur på datastudiesalen,
så den enevældige ledelse ikke vil kunne opretholdes.�

Forhåbentligt er en eller anden ansvarlig instans voksen nok til at omgøre datastudiesalsledelsens
fejlslåede beslutninger. Beslutninger som nu på 7. måned er skyld i, at der på datastudiesalen står
en masse dyre computere, hvis potentiale ikke tilnærmelsesvis udnyttes.
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Sær-M K
Tillæg til MOK nr. 21, 29. årgang, 2. april 1997

I anledning af næste uges informationskampagne om den nye studieplan udkom-
mer MOK i denne uge med er tillæg fra Medicinsk Fagråd om studieplans-
revisionen.

cand.med.

Den nye studieplan:

Mindre af det her:

Og mere af det her:
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Den nye studieplan

Den nye studieplan indeholder en række
væsentlige ændringer for 1. dels vedkom-
mende � nye undervisningsformer og -
principper, integration af fag samt nye
fag initiativer. For 2. del er der primært
tale om ny orientering af fag � dvs. ny
placering, eksamen og indhold. For hele
studiet gælder, at den kliniske del af un-
dervisningen skal oprustes og undervis-
ningen generelt  gøres problembaseret.

På 1. semester indføres et nyt fag: Generel human-
biologi. I dette fag gives en bred introduktion til
mennesket. Det drejer sig om et helt overordnet
anatomisk og fysiologisk billede af mennesket � de
store muskelgrupper, de vigtigste kar og nerver
samt de helt generelle fysiologiske sammenhænge.
Faget indeholder også en introduktion til det at
studere på universitetet. Det afsluttes med en om-
fattende eksamen i førstehjælp. Denne bliver på et
væsentligt højere niveau en såvel det nuværende
som andre førstehjælps-kurser (Røde Kors m.fl.).
Senere på 1. semester befinder cellebiologi sig. I
dette fag søges de helt basale forudsætninger i fy-
sik og kemi indplaceret.

På både 1. og 2. semester ligger en egentligt in-
tegreret undervisning i almen medicin og psyko-
logi. Faget afsluttes efter 2. semester med en fæl-
les eksamen. På 2. semester fortsætter undervis-
ningen i cellebiologi, inklusive histologi. Også for
cellebiologi gælder, at denne skal integreres til ét
fagforløb. Der bliver eksamen i cellebiologi efter
2. semester. Ideen med at placere cellebiologi tid-
ligt på studiet er udfra en faglig indfaldsvinkel at
begynde med legemets byggeklodser. Vi lærer om krop-
pens mindste bestanddele � cellen og vævene � og
bevæger os derefter til de makroskopiske sammen-
hænge, organsystemerne og de biokemiske og fy-
siologiske sammenhænge.

3. semester ligger som en blok af samfunds-
medicinske fag. Sociologi, epidemiologi, statistik
knyttes tæt og undervises sammen. Der skrives en
række opgaver gennem semesteret, der indeholder
elementer af alle fagområder. Undervisningen bli-
ver således mere integreret og der undgåes de nu-

værende store overlap. Videnskabsteori og måske
også genetik søges integreret undervejs. Semeste-
ret afsluttes med dels genetikeksamen og dels en
ny samlet eksamen i de resterende fag baseret på
en skriftlig hjemmeopgave og et �forsvar� af
denne.

På 4.-6. semester undervises i biokemi, fysiologi
samt mikroskopisk og makroskopisk anatomi. Un-
dervisningen bliver baseret på såkaldte organ-
kurser � i alt cirka ti. Organkurserne er f.eks. nyre-
systemet, bevægeapparatet, hjerte- lungesystemet,
ernæring (mavetarmsystemet mv.). I disse kurser
gives integreret undervisning i biokemi, fysiologi
og anatomi. Undervisningen er problembaseret,
selvstændig og klinisk orienteret. Indenfor de for-
skellige organkurser vil enkelte af de �gamle� fag
selvfølgelig på skift dominere mere eller mindre.
F.eks. vil kurset om bevægeapparatet indeholde
megen anatomi.

Gennem alle 1. dels seks semestre gives inte-
greret undervisning i kliniske og teoretiske fag.
Her vil kliniske dage skabe relevante sammen-
hænge til den sideløbende undervisning. Efter 6.
semester afsluttes med én integreret eksamen. Der
bliver her tale om en ny eksamensform (se senere
artikel i MOK om eksamensformer). I denne eksa-
men bliver de kliniske og problembasererede ele-
menter væsentlige. Eksamen inddrager dele af un-
dervisningen fra hele 1. del, dvs. også principperne
fra den almene medicin og de kliniske dage.

På 2. del findes de store ændringer indenfor under-
visningen i medicin og kirurgi. Der planlægges i alt
to store kliniske forløb, hvor det sidste skal være af
�vikariat-status�. Undervisningen løber over et to-
årigt forløb fra 7. semester til 10. semester, hvor
kirurgi og medicin afsluttes med fælles skriftlig ek-
samen. 7. semester bliver et rent klinisk forløb
med et fire ugers introduktionskursus, fulgt af 2x8
ugers klinik. Tanken med at afslutte kirurgi og me-
dicin allerede efter 10. semester er at skabe et
sammenhængende forløb over de fire semestre; i
stedet for som i dag, hvor det er de færreste, der
læser medicin og kirurgi kontinuert fra 7. til 12. se-
mester. Med et samlet forløb over 7.-10. semester
kombineret med anbefaling af nye lærebøger bli-
ver fokus sat på medicin og kirurgi som de basale
fag på 2. del. De efterfølgende fag på 2. del bliver
herefter i højere grad funderet på disse to fag. Ge-
nerelt gælder for de kliniske forløb gennem hele 2.
del, at de skal være bedre planlagt end i dag �
undervisningskontrakter og checklister kan blive
nogle af redskaberne.

Af studienævnsmedlem Simon Serbian
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Denne artikel handler om noget så suspekt som
en studieplans-revisions-informations-uge (ordet i
sig selv er så umuligt, at skribenten af samme
grund har placeret behjælpelige tankestreger).
I denne uge - af kalenderoversigten blot be-
nævnt �uge 15� - vil der for alvor blive vendt op
og ned på dine fremtidsudsigter!

Grunden skal søges i den sønderlemmende kritik
af lægeuddannelsen, der har lydt i de seneste år.
Kritikken er velkendt: For lidt klinik, for megen
teori, irrelevante petitessestudier, manglende
analyse ... noget, enhver stud.med. sandsynligvis
kan nikke genkendende til.

De seneste par år har studieledere, undervisere,
studenter mv. diskuteret studieplan, revideret
pensa, debatteret nye undervisningsformer, nye
fag, nye eksamensformer. Resultatet bliver en
splinterny studieplan, der forhåbentlig imødegår
en hel del af den fremsatte kritik.

Præsentationen af vidunderet finder sted i, ja rig-
tig gættet, Studieplansrevisionsinformationsugen
!

Her vil der blive mulighed for information, dis-
kussion og spørgsmål og kritik. Planen bliver som
følger:

Mandag:
Fagrådet åbner en �Spørge-Jørgen-bod� i kanti-
nen i frokostpausen, hvor et par behjælpelige
studenterrepræsentanter besvarer dine spørgs-
mål.

Tirsdag:
�Spørge-Jørgen-boden� fortsætter sit virke, hvad
den i øvrigt gør hele ugen ud.

Onsdag:
STORMØDE i Lundsgaard kl. 15.00.
Diskutér med folkene bag planen:

Poul Jaszczak, studieleder
Erik Hippe, formand for klinikudv. Kbhs. Amt
Mette Worsøe, yngre læge
Peter Hallas, Brian Bjørn og Simon Serbian,
studenterrepræsentanter i Studienævnet
Martin Ugander, medicinstuderende fra Lund,
hvor en visionær studieplan er indført.

Slagets gang ledes af studienævnsmedlemmerne
Birgitte Rode og Louise Isager

Torsdag:
Debatten fortsætter i alle Panums gange og
kroge...

Fredag:
Studenterklubben holder lang fredag: Studenter-
repræsentanterne som bartendere, live-musik,
Panums svar på linie 3 går på scenen.

Vel mødt!

Kærlig Hilsen

Medicinsk Fagråd

Sæt kryds ved uge 15
Af Katrine Bagge Iversen

Du kan finde mere information på Fagrådets websider, som
du finder på adressen http://www.studmed.ku.dk/mf/. Indtil
videre finder du kun de samme indlæg, som du kan læse i
dette MOK, men med tiden vil vi lægge flere informatio-
ner ind på siden. Du har også mulighed for selv at tage
aktivt del i debatten. Fagrådet har oprettet en newsgroup
på Internettet, hvor alle interesserede kan debattere med
hinanden. Man kan oså skrive spørgsmål, som Fagrådets
studiemedlemmer herefter svarer på. Newsgroup�en har

adressen news://news.studmed.ku.dk/studieplan. Hvis du
bruger Netscape, skriver du blot denne adresse i
�location�-feltet, hvorefter programmet selv åbner news-
delen. Hvis du gerne vil meddele dig til Fagrådet uden at
alle og enhver kan læse med, kan du sende e-post til
adressen mf@studmed.ku.dk � men vi opfordrer til at debat-
indlæg skrives til newsgroup�en i stedet.

Brian Bjørn

Fagrådet og studieplanen på Internettet
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Semesterudvalgene er udvalg under studienævnet,
hvor den detaljerede planlægning af de enkelte
semestres indhold foregår. Det drejer sig om alt, fra
hvilket pensum der fremover skal være i de enkelte
fag, til undervisningsmetoder og eksamensformer.
I udvalgene sidder undervisere fra semesterets fag,
fra tidligere og senere semestre, klinikere og ikke
mindst en studenterrepræsentant fra fagrådet.

Vi sidder i semesterudvalg på fase I og II (henh. 7.-
10. og 1.-2. semesterudvalgene). Den røde tråd har
været at uddannelsen skal være klinisk orienteret.
På fase I har vi har set det som vores opgave, at gøre
underviserne opmærksomme på, at pensum på
mange områder er for omfattende, ofte ikke virker
relevant og at de nuværende eksamensformer lægger
for meget vægt på udenadslære.
Det er ikke en nyhed for de fleste studerende, men
undervisere, der er meget engagerede i deres eget
fagspeciale kan nogle gange glemme, hvad der er
nødvendigt at vide for basislægen.
Som studerende har vi også ofte bedre overblik over,
hvor der forekommer gentagelser og huller i
undervisningen, f.eks. mellem statistik og
epidemiologi og i cellebiologikurset.
Der er lagt op til gennemgribende ændringer, så der
er meget at arbejde videre med.

På fase II er målet bl.a. at få et bedre, længere og
mere målrettet klinikophold. De studerende skal
være mere synlige på afdelingerne. Målet med
opholdene skal ikke blot være et stempel i

Af studienævnsmedlem Peter Hallas (9. sem.) og suppleant til studie-
nævnet Laila Schneider (8. sem.)

Motorvejen til indflydelse

attesthæftet: vi skal lære de basale håndgreb og
behandlingsregimer.
Også her skal der luges ud i pensum. Er det rimeligt,
at vi som studerende skal kunne de stadig mere
omfangsrige Medicinsk og Kirurgisk Kompendium
fra ende til anden? Der må være et alternativ i stil
med Kumar et al.

Arbejdet i semesterudvalgene skal være færdigt til
oktober. Det betyder, at det er nu, chancen er der for
at påvirke den nye studieordning. Vi, som
repræsentanter for de studerende i
semesterudvalgene, arbejder ud fra vores egne
erfaringer, inspireret af den nye evalueringsrapport
samt af diskussionerne i fagrådet. Det er vigtigt for os
hele tiden at få feedback og nye ideer fra andre
studerende.

Så er du træt af at måle aktionspotentialer på en
regnorm?
Har du fået nok af forgæves at lede efter en fortravlet
læge efter morgenkonferencen?
Har du ideen, der gør kemiundervisningen rigtig
spændende?
Eller brænder du inde med en kommentar til
planerne om den nye studieplan?
Så kom til Stormødet og giv din mening til kende!


