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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!!

Dag

Morgen

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 23 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: Astrid Bøgh

Denne                               redaktion:

19:30: Debat om
vold, straf og
samfund i
Studenterhuset,
Købmagergade

20:00: P8'n
viser A
clockwork
orange

16:00 Standup-
Cabaret med
Gruppen
KRADS
i Studenter-
klubben



3Studiet
Styrende Organer
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
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt kl. 10.00 - 14.00

Til medlemmerne af Studienævn for medicin Godkendt
J. nr.    -053-1/96 3. april 1997
REFERAT AF . MØDE I STUDIENÆVN FOR MEDI-
CIN ONSDAG D. 12. MARTS 1997 KL. 15.00 I LILLE
MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Personsager
 3. Godkendelse af referat af møde 2/97 (19. februar 1997)
 4. Studieplansrevision

Generel orientering v. John Dich/Jørgen Hedemark Poulsen
 5. Eksamensstatistik
 6. Meddelelser
7. Eventuelt

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

Endvidere deltog Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig), Jon Prause (studievejl.), Berit C.
Brix, Grete Rossing.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Nina Grosman efterlyste testen af 1. semester studerendes regnekundskaber. Pga studielederens
fravær var sagen udsat til næste møde.

ad 2 Personsager
Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev godkendt. Ingen havde ønsket en yderligere dis-
kussion.

ad  3 Godkendelse af referat
Referat af møde 2/97 blev godkendt.

ad  4 Studieplansrevision
John Dich orienterede om møde i 1.-2. semesterudvalget. Udvalgets formand Hans Sjöström
havde efterfølgende haft møde med Poul Jaszczak, John Dich og Jørgen Hedemark Poulsen.
Her var bl.a. blevet foreslået muligheden for fælles tentamen i basal human biologi og første
semesters cellebiologi. - Det er et ønske/krav fra studienævnet at der ikke afholdes eksaminatorier
i traditionel forstand. Fra udvalget er foreslået konsultationer: der udarbejdes opgaver af problemløs-
ende karakter. Til f.eks. halvdelen af opgaverne udleveres en gennemregnet facitliste, til resten af
opgaverne udleveres det nøgne facit. Underviseren vil være til rådighed for konsultation i forbin-
delse med løsning af opgaverne. - Adgangskrav/studiestartkrav har været diskuteret i udvalget.
Der havde endvidere været afholdt møde mellem studielederne for medicin og odontologi samt
repræsentanter for almen medicin og psykologi. Psykologiundervisningen skal tilrettelægges, så
den i højere grad retter sig mod lægestuderende. Samundervisningen odontologi/medicin kan
evt. løses ved at afholde forelæsninger fælles for odontologi- og medicinstuderende og gøre
eksaminatorieundervisningen målrettet mod hhv. odontologi og medicin.
Integration af fagene almen medicin og psykologi vil muligvis kunne vanskeliggøre sam-
undervisningen. - Til studienævnets medlemmer vedlægges et af psykologerne udarbejdet notat
fra mødet.

Der havde endvidere været afholdt møde i koordineringsgruppen. Torben Schroeder og Kjeld
Lyngborg havde her givet udtryk for, at iværksættelse af ny studieplan for 7. semester fra E-97
ikke var mulig.
På forespørgsel oplystes det, at Laila Schneider og Abelone Sakse indgår i 1.-2. semesterudvalget;
Christian Nielsen indgår i 4.-6. semester udvalget; Ane Jæger indgår i 7.-10. semester udvalget;
Peter Hallas er suppleant for Ane Jæger.
Nina Grosman spurgte til møde afholdt i 4.-6. semester udvalget, idet det forlød, at der i udvalget
var arbejdspapirer, som gav anledning til problemer. - Jørgen Hedemark Poulsen redegjorde kort
for skrivelsen, som lå til grund for problematikken.

ad 5 Eksamensstatistik
Materiale, som havde været behandlet i studienævnet tidligere, var udsendt med henblik på at
orientere studienævnet om på hvilken form statistikkerne offentliggøres fremover.

ad 6 Meddelelser
Simon Serbian meddelte, at IMCC var indstillet på at arrangere faglig dag. Der vil snarest blive
indkaldt til møde.

ad 7 Eventuelt
Nina Grosman forespurgte om muligheden for at ændre i rækkefølgen af ved 8. semester eksa-
miner, således at der byttes om på mikrobiologi og farmakologi. Hvis fagene er enige om en
ændring har studienævnet ingen indvendinger.
Erik Peitersen spurgte til udvalget vedr. Den akutte patient. Udvalget har gennem lang tid ikke
holdt møde. Et fremsendt forslag til afvikling af undervisningen er uden det samlede udvalgs
viden blevet implementeret.

ref.   Grete Rossing

1. UDKAST TIL EKSAMENSPLAN FOR VINTER
1997/98

9. APRIL 1997
Fase I Ordinær Syge/reeksamen

2. semester
Kemi (skrft) torsdag d. 18. september torsdag 9. oktober
Anatomi I
spot tirsdag d. 6 januar fredag d. 23. januar
mdt. fre-tors 9.-15. januar ons-tor d. 28.-29. ja

nuar
Psykologi (mdt) uge 51,52,2,3,4 uge 5 og evt 6

4. semester
Cellebiologi
skrft. onsdag d. 14. januar torsdag d. 29. januar
spot fredag d. 16. januar fredag d. 30. januar

6. semester
Anatomi II
spot tirsdag d. 2. december tirsdag d. 20. januar
mdt. man-fre d.8.-12. december ons-tor d. 21.-22. ja

nuar

Biokemi (skrft) mandag d. 22. december onsdag d. 15. januar

Fysiologi  (skrft) tirsdag d. 6. januar tirsdag d. 27. januar

Integreret  (skrft) torsdag d. 8. januar torsdag d. 29. januar

Fase II Ordinær Syge/reeksamen

7. semester
Genetik torsdag d. 30. oktober torsdag d. 27. novem

ber

8.semester
Videnskabst. (skrft) torsdag d. 11. december tirsdag d. 27. januar
Mikrobiologi     (skrft)mandag d. 5. januar mandag d. 26. januar
Farmakologi    (skrft)mandag d. 19. januar fredag d. 30. januar   -

kun sygeeksamen
9. semester

Socialmedicin  (mdt)kalenderuge 40, 2 torsdag d. 29. januar
Psykiatri   (skrft) tirsdag d. 27. januar fredag d. 6. februar  -

kun sygeeksamen
10. semester

Øre-næse-halssygdomme kalenderuge 46, 47 kalenderuge 49
Øjensygdomme do do
Hud- og kønssygdomme do do

11. semester
Forordningslære (prøve mandag d. 6. oktober mandag d. 10. novem

ber
Patologisk anatomi (mdt)kalenderuge 46, 47 kalenderuge 50
Arbejds- og miljømedicin tirsdag d. 2. december fredag d. 2. januar
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12. semester

Intern medicin
skrft torsdag d. 4. december mandag d. 26. januar
mdt man-tir d. 1.-16. december tir-fre  27.- 30. januar
Kirurgi
skrft fredag d. 2. januar fredag d. 30. januar
mdt man-fred d. 5.-16. januar tir-fre d. 27.- 30. januar
Retsmedicin  (skrft) torsdag d. 22. januar torsdag d. 5. februar

13. semester
Almen medicin           mdt kalenderuge 41, 45, 49Tirsdag  d. 27. ja

nuar
Pædiatri                      mdt fre-tor 2.- 8. januar kalender

uge 6
Gynækologi/obstetrik mdt do do
Akut Patient              (mdt) fre-tor d. 23.-29. januar kalender

uge 7

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider fra den 14. 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
Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen
Fredag   9 - 12   8 - 9 Christian Engell

Christian Heilmann har ferie i  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

Studievejledningen

MINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OG
KØNSFORSKNING PÅ PANUM INSTITUTTET

Tid: Mandag den 21. april 1997 kl. 14:15-16:00
Sted: Lille Auditorium 2 (lokale 29.01.32)
Emne: Arbejdstid og belastning
Underviser: Sanne Ipsen

Studietilbud

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.

Annoncer
LÆSEMAKKER SØGES
til fysiologi (og integreret) eksamen sommer 1997.
Henvendelse snarest muligt til Dorte på 31 87 73 60

SANGER M/K
med tidvis hang til soul, rock og blues (foruden en anelse pop) søges til vores lille og glade band,
der øver en gang om ugen i øvelokalet på Panum. Hvis du er glad og interesseret, så ring til:

Morten 31 18 41 30
eller
Christian 33 91 09 8ß

SÆRTILBUD PÅ STETOSKOPER
Frem til og med 31.05.97 er der tilbud på Littmann stetoskoper i UNIVERSITETSBOGLADEN.

Tilbudspris Normalpris
* Classic II S.E.  568,00  640,00
* Cardiology II S.E. 1256,00 1410,00
* Master Cardiology 1980,00 2230,00

Der er hhv. 3, 5 og 7 års garanti på stetoskoperne!

BLIVER DET IKKE SNART SOMMER??
At dømme efter udsigt fra mit vindue - i skrivende stund - ser det ikke ud til, at der er varmere vejr
på vej.
Ikke desto mindre starter UNIVERSITETSBOGLADEN is-sæsonen nu!

Og så håber vi bare, at varmen følger efter............

Universitetsbogladen

Medicinsk Fagråd
REFERAT AF FAGRÅDSMØDE 1/4-1997
Til stede: 1. sem.: Julia Hecht, Stine Harlund, Klara Naver, 3. sem.: Sara Elsøe Nielsen, Katrine
Bagge Iversen, 5. sem.: Simon Serbian, Louise Isager, Birgitte Rode, Brian Bjørn, 6. sem.: Jakob
Lundborg, 8. sem.: Jens-Ulrik Jensen, Lars Lindberg, 9. sem.: Peter Hallas

Dagsorden:
1 Formalia
2 Tilbagemelding fra semestrene
3 Studienævnets dagsorden
4 Informationskampagne om ny studieplan
5 Mødeplan for foråret
6 De norske studerende
7 Meddelelser
8 Evt.

Ad 1:
Ordstyrer: Simon
Referent: Lars

Ad 2:
1. sem.:
Problem: Der er holdsat ml. 27 og 29 studerende pr. hold. Derfor er der ikke plads nok i
undervisningslokalerne, så undervisningstid spilles med at hente bord og stole i nabolokaler. Af
hensyn til brandvedtægter er det ikke lovligt, permanent at opstille et ekstra bord.
Plan: Holdrepræsentanter opfordrer til diskussion på holdene, samt udformer en skrivelse til
Studienævnet. Studenterrepræsentanterne i Studienævnet sørger for, at sagen kommer på dags-
ordenen for næste Studienævnsmøde, samt finder dokumentation for, at der har været et stadigt
større optag af stud.med.�er på KU trods løfter fra Fakultetet om stop for meroptag.

3. sem.:
Problem 1: Der har været rod i undervisningsplanen for psykologi.
Problem 2: Vi er blevet bedt om at framelde eksamen, hvis vi ikke meget gerne vil op, fordi
psykologerne har fået kapacitetsproblemer i f.m. afvikling af eksamen, efter det er blevet tilladt at
gå op efter 2. sem.
Plan ad 2: Vi holder på vores ret og går op, selvom vi kun har lidt lyst.

5. sem.:
Problem 1: Der har været for lidt information om, at det er blevet tilladt at gå op i genetik allerede
efter bestået cellebiologi, og at tilmeldingsfristen er udskudt til d. 7/4-1997.
Plan: Der bliver opslag på Panum plus indlæg i MOK underskrevet studielederen.
Problem 2: Fysiologerne afholder øvelser med en fredet frø-art. Der har gennem de sidste par år
været mange henvendelser fra studenterside til fysiologerne for at få stoppet øvelsen - evt erstatte
den med en videooptagelse af �den perfekte frø�. Der er endnu ikke sket nogen ændring.
Plan: De indvalgte i Studienævnet taler med studielederen om sagen.

Studiet, Annoncer & Indre Org.
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6. sem.:
i.a.

8. sem.:
Amtet: Studerene har opnået aftale om klinikophold på Cardiologisk Afdeling. Det forsøges at
gøre aftalen permanent.
Kommunen: Problem: Det har været svært at få aftenvagter i skadestuen.
Plan: Lars retter henvendelse til Klinikudvalget.

9. sem.:
i.a.

Ad 3
Eksamensplan for vinter 1997/98: Enkelte datoer foreslås ændret, og det foreslås, at rækkeføl-
gen af eksamenerne på 6. sem. ændres - evt. ved rotationsordning.
Studiestartsniveau: På KU er foreslået følgende nye tiltag: Studieforberedende år/halvår for alle
eller for alle med en adgangsgivende karakterkvotient under et eller andet.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ønsker ikke denne ordning - vores uddannelse er lang
nok i forvejen.

Ad 4
Der er info-uge fra d. 7 -11/4-1997. Brian sender E-mails, der bliver en info-bod i kantinen ml.
11 og 13, der afholdes stormøde onsdag kl 15.00 og fredagsbar i klubben med show og gratis
fadøl. MF bevilger 2500 kr til infokampagnen.

Ad 5
Mødedatoer: 22/4 kl. 15.00 (Birgitte og Katrine indkalder), 20/5 og 10/6.

Ad 6
Problem: Norske studerende forventes at optage 150 af 500 pladser i 1998.
Plan: Simon vil lave et oplæg til næste Fagrådsmøde om, hvordan Studieadministrationen vil
tackle problemet.

Ad 7
LMS holder årsmøde i weekenden d. 4-6/4-1997. Deltagelse koster 50 kr. MF betaler.
LMS og DSF forenes måske i dette år.
FSR: Byggestop for ungdomsboliger forsøges ophævet, SU-vejledning skal gives af FSR og
studerende forsøges ført ind under arbejdsmiljøloven.
Rettevejledninger skal udleveres fra institutterne. Studielederen skriver til institutlederne.
Der er problemer med RUS-regnskaberne.

Ad 8
Integration af EDB i studiet ønskes. Birgitte laver oplæg til næste Fagrådsmøde.
Indvalgte i Studienævn rykker for kommisorium for Evalueringsudvalget og tilbyder at komme
med et udkast.

MVH Lars Lindberg

FAGRÅDSMØDE TIRSDAG D. 22/4, KL.15

Som bekendt er ALLE INTERESSEREDE STUD MEDer velkomne! man skal ikke tilmelde sig,
man skal ikke have en bestemt slags sokker, og man behøver ikkke haveværet der før! man
kommer simpelthen bare op i mødelokalet i bygning 1, på etage 2!

Som et nyt og spændende koncept kommer dette fagrådsmøde til at foregå på følgende måde:
Først tager vi alle de sædvanelige punkter (se dagsorden) og diskuttere dem helt almindeligt! Så
(indsæt fanfare) bliver der spisning for dem der har lyst, ogvi starter end mere principiel diskus-
sion om eksammensformer den nye studieplan. Deltagelse i anden halvdel kræver tilmelding
helst lidt før fagrådsmødet, til Katrine. Man lægger simpelthen en ja tak seddel i hendes skuffe!!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Tilbagemelding fra semestrene.
4. Studienævnets dagsorden.
5. Eksammensregler. a. Afmeldingsfrist.

b. Lommeregnere.
c. August reeksamner

6. Punkter vi har glemt.
7. Meddelelser.
8. Evt.

Herefter følger spisningen og evalueringsdiskussionen. de ting vi forestiller os at man kunne tage
hul på er spørgsmål som disse: Mange små eksaminer (1 efter hvert organkursus?) versus få
store?? Mundtlige versus skriftlige. Bøger med eller ej? Multiple choice? Gruppe-eksaminer??
Osv. Hvis vores repræsentanter i semesterudvalgene mødte op, villle det jo være enormt dejligt.

Vel mødt!

Katrine og Birgitte, fra Fagrådet.

EDB-TÆNKETANK!!!
Vi besluttede på sidste fagrådsmøde at tænke tanker i en tænketank, før vi behandler det i fagrådet.
Det drejer sig om EDB og den nye studieplan. Skal der være undervisning i brug af regneark??
Kan vi indrage datasalen i statstik undervisningen? Eller er det ligemeget?

Allerførste møde bliver den 23. april klokken 14, i fagrådets lokaler.
 Kom glad!!

Birgitte 506

IMCC
PUBLIC HEALTH PROJEKT I KENYA;

Familly Life Traning Center

  I Artikel, ��Et hospital hvor maden er medicin� fra stud. med. bladet jan.97, skriver Gry Bille om
hendes ophold på et ernæringscinter i Lwak, Kenya. Man kan bl.a. læse �et kan lade sig gøre at
bryde en ond cirkel af underernæring�. Dette er blot en af de mange erfaringer Gry Bille gjorde
under en tur til Kenya, og sikke et �kick� det må give at opleve, at det nytter. IMCC har nu mulighed
for at sende andre stud.med´er afsted på samme tur. Hvis du kunne tænke dig en sådan ander-
ledes tur til Karen Blixens hjemland, så læs videre.

   Projektet er sponsoreret af Danida, men bliver administreret af den Kenyanske regering, og
består af i alt 14 ernæringscentre, lokaliseret i små samfund. Disse centres formål er at undervise
de lokale  mødre i at sammensætte kosten af de fødevare de har til rådighed, så deres børn ikke
bliver underernærede. Det er dermed udelukkende et folkesundhedsprojekt, og der foregår intet
hospitalsarbejde på centrene. I Afrika, hersker der i nogle miljøer opfattelser såsom at, et lille barn
kun skal have lidt mad, og piger behøver ikke kød. Dette kan være skyld i at mange børn ikke får
den mad, de har behov for. Resultatet heraf er sygdom og død, og at de børn der overlever i mange
tilfælde lider af svære psykiske og fysiske handicaps, som følge af fejlernæringen. Disse centre
formår faktisk med simple midler, at undervise mødrene i at sammensætte kosten på gavnlig vis,
uden brug af vitaminpiller og modermælkserstatning og det kan du få lov at kikke med på,
spændende ikke ?

Dine muligheder: At opleve en Kenyansk landsby inde fra, og dermed få en slags
introduktions til fremtidig U-lands arbejde. Og, alt efter dine Interresse udforme en arbejds-
opgave sammen med projektleder, der evt. kunne bruges til en artikel ect., og der skulle vel
også blive mulighed for at skyde en løve eller to.

Krav:  Studerende fra alle semester trin kan deltage.

Periode: Et ophold kan vare, fra 1 - 6 måneder, højst 2 studenter afsted af gangen.

Ansøgning: For næste rotations periode er ansøgningsfristen d.1.maj. Denne periode
varer fra 1/7-97 - 1/1-98 og man må selv bestemme hvor lang tid, man ønsker at være
afsted på projektet. Ansøgningerne skal skrives på engelsk og indholde en
levnedsbekrivelse, afleveres i IMCC ́ s postkasse, til Public Health gruppen.

Pris:  Du skal selv betale rejsen (fonde kan evt. søges) lommepenge og evt. kost. Og
desuden 300 kr, til IMCC når du ansøger om deltagelse, hvoraf du får 100 kr i igen hvis
du skriver en rapport om turen,  når du kommer hjem.

Yderligere oplysning fåes ved eventuelt at komme til næste månedsmøde, onsdag d.23/4 kl.19.30
i IMCC kontoret, eller kontakte Gry Bille Tlf 31 85 48 35, Dorte tlf: 31 21 05 87 eller Maria
Rosenberg Tlf. 31 24 14 56.

IMCC-KONTORET ER LUKKET FØLGENDE DAGE:

          Torsdag den 17. april
          Fredag den 18. april
          Fredag den 2. maj
          Mandag den 5. maj
          og Fredag den 9. maj

samt 13.-15. maj begge dage inclusive.

Ellers er vore åbningstider som sædvanlig Ma. 12-14,
Ti. og To. 13-15, On. Og Fr. 10-12.

HUSK: Månedsmøde afholdes ONSDAG den 23. April kl. 19:30 i lokale 9.2.4 (overfor data-
salen).  Alle er velkomne.

UNGDOMSPROJEKT I EX-JUGOSLAVIEN!!

Kunne du tænke dig at deltage i én venskabsklub i Serbien eller Montenegro?
Klubberne henvender sig til unge flygtninge mellem 15 og 18 år, med det formål at socialisere de
unge. De har brug for støtte og opmærksomhed, hvilket de får igennem de forskellige menne-
sker, som møder op i klubberne; psykologer, lærere, forældre og andre unge og de aktiverer, som
de selv arrangerer f.eks. maling, musik, opsætning af teater stykker/koncerter.
Du vil komme til at deltage i aktiviteter, udvide din psykologiske viden og lære om flygtninge-
problemer. Klubberne ligger spredt i større byer i Serbien og Montenegro.
Det eneste du behøves er at være medicinstuderende MEN skynd dig, da ansøgningsfristen er
1 maj, for at komme af sted til juli.
Information kan hentes på IMCCs kontor.

Katja Fonnesbech, IMCC.

Indre Organer
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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

PRÆKLINIK PÅ SJÆLLAND SOMMEREN 1997

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. I FORBINDELSE HERMED TILBYDER VI ET MINDRE
VENFLONKURSUS I STARTEN AF JUNI TIL DEM, DER SKAL PÅ OPHOLD.

OPHOLDENE ER AF 14 DAGES VARIGHED OG KAN VÆLGES INDEN FOR FØLGENDE
PERIODER:
Periode 1: 23/6 - 4/7 (uge 26 + 27)
Periode 2: 7/7 - 18/7 (uge 28 + 29)
Periode 3: 21/7 - 1/8 (uge 30 + 31)
Periode 4: 4/8 - 15/8 (uge 32 + 33)
Periode 5: 18/8 - 29/8 (uge 34 + 35)

FØLGENDE PLADSER TILBYDES:
Sygehus(afdeling) periode antal pladser kost/logi
Bornholm (med.) alle 1 pr. periode -/-

(kir.) alle 2 pr. periode +/+

Holbæk (kir.) alle 1 pr. periode -/+
RASK (ort.kir.) alle 1 pr. periode -/-
            (org.kir.) alle 1-2 pr. periode -/-

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

Nykøbing F. (kir.) alle 2 pr. periode +/+

Nakskov (kir.) 1, 4 og 5 1 pr. periode ?
               (med.) 1, 4 og 5 1 pr. periode ?

Næstved (org.kir.) alle 1-2 pr. periode
               (med.) alle 1-2 pr. periode
               (ort.kir.) alle 1 pr. periode
               (gyn.) 5 1 i perioden
Vi har et begrænset antal logi-pladser, men opslag om dette kommer senere

Stege 1, 4 og 5 2 pr. periode +/+

OPHOLDET KOSTER 350 KRONER, HVORAF 75,- REFUNDERES 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 OPHOL-
DET IKKE KAN ARRANGERES.

DU KAN LÆSE RAPPORTER FRA TIDLIGERE OPHOLD PÅ IMCC�S KONTOR.

PRÆKLINISK UDVALG

NB! Endnu en gang er det lykkedes IMCC at sætte denne oversigt op med en fantastisk alternativ
klamphuggermetode. Her på redaktionen vil vi (læs: Nikolaj Bak) overordentlig gerne vise Jer
hvordan et indlæg til MOK skal skrives, men igen kan vi sige at tabulatortasten sidder til venstre
på tastaturet lige over Caps Lock tasten, mens mellemrumstasten er den lange nederste tast midt
på tastaturet, og man skal overhovedet ikke blande de to taster sammen. Det er forbudt.

MOK-redaktionen

LÆGEFAGLIG FORENING FOR ETNISKE MINORI-
TETER

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

START JERES EGEN FODBOLDKLUB I DAG !!
Som den kvikke læser måske ved, så findes der allerede i dag 4 fodboldklubber, der består helt
eller delvist af medicinstuderende. Men alle disse 4 klubber (FC Freon, Glansholdet, A-holdet &
GPF) er lukkede hold, der kun lukker nye spillere ind når der er behov derfor. Og indsuppleringen
til indeværende sæson er klaret.
Hvis du går med tanker om at spille bold med folk fra dit hold eller din årgang, så er chancen her
måske nu.
DAI, det fodboldforbund, som de 4 ovennævnte klubber spiller i, har i år modtaget afbud fra to
7-mandshold og to 11-mandshold. Det betyder, at der er ledige pladser, hvor der er reserveret
baner og planlagt kampprogrammer. Men det skal gå stærkt, for sæsonen er netop begyndt og
alle klubber har spillet første kamp. Hvis du tror du kan samle folk, så ring til DAI og forhør dig
om mulighederne. DAI har telefon- og kontor-tid hver onsdag kl. 18-20, på 39 29 12 11. Hvis
du/I finder ud af noget med DAI, så skal de andre klubber nok kunne hjælpe Jer i gang med lån
af dragter og bolde, samt gode råd.
Du er velkommen til, i den anledning, at ringe til undertegnede på 35 83 61 83, men husk - det
skal gå stærkt, for sæsonen er startet !

Venlig hilsen, Allan
FC Freon & MOK

PS. Hvis I først vil være med til næste sæson, så kontakt DAI til November. Det koster et par
tusinde kroner til dommerlønninger og foreningsmedlemsskaber, og så skal i regne med 6-8.000
kroner til dragter og kampbolde. Afhængigt af adgangen til sponsorater, kan hver spiller klare sig
med at betale 4-600 kr. pr. sæson.

Indre Organer
Basisgrupper
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PANUM RIDERS

Nu er tiden kommet til en ny charmeoffensiv fra PANUM Riders for at rekruttere nye og/eller
gamle stud.med´er til en ny cykelsæson.
Føler du dig, eller har dine venner lettere ironisk påpeget dine ambitioner på cyklen, som
semiprofessionel cykelrytter, der mest af alt burde stille op i en �Bjarne Riis look a like� konkur-
rence; på grund af den slående lighed der er mellem dig og bjergkongen fra Herning, dette være
sig af udseende, lettere skaldet, dit høje ambitionsniveau eller din slående lighed med Riis´ vilje-
styrke?
Måske pga. det latterlige kostume du straks iklæder dig, hver gang solen sender sine første spæde
solstråler ned i den ellers så kedelige og grå hverdag, for at tage en rask tur i det Nordsjællandske,
for at slippe væk fra bøger, en brokkende kærste, dårlig samvittighed eller for at få noget frisk luft,
til en forandring! Så er PANUM RIDERS klart et godt tilbud til dig på en flok ligestillede, der har
den samme interesse og lidenskab, nemlig at køre på cykel!
Vi er en samling cykelentusiaster på alle niveauer af både medicinstuderende og ikke-medicinstu-
derende, der samles for at dyrke vores uovertrufne besættelse - at cykle. I den kommende sæson
vil vi mødes hver lørdag for at cykle og hygge os med lommerne fulde af bananer, den snigende
følelsesløshed af vores gonader samt de uundgåelige siddesår. Al denne pinsel vil vi sammen
gennemgå, for at deltage i forskellige løb, Sjælsø Rundt, Sjælland Rundt m.fl. i løbet af foråret og
sommeren.
Lyder dette spændende og er du interesseret er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående
addresse eller tlf.
Læs nærmere i følgende numre af MOK

Thomas Bech Jørgensen
e-mail: bech@stud.mdb.ku.dk

tlf: 33 257 258

KANTINEGUIDEN
af GourMandKlubben

MÅLEENHEDER: I anmeldelserne gives fra 1�5 klyx (fra slet til gourmand).

MADANMELDELSER: Om den forgangne uges gastronomiske tilbud fra Hovedkantinen, den ene-
ste sande kantine på Panum, er følgende at berette:

Mandag var store græmmelsesdag. Kantinen serverede automåtter med ostefyld, for-
klædt som Cordon Bleu. Dertil serveredes trykkogt blomkål (400 atmosfæres tryk, 1700 gr.)
samt skambrændte kartofler. Ynk-ynk-ynk !

Tirsdag var til gengæld dagen, hvor kokken var sygemeldt, og maden derfor var
fabelagtig dejlig. Gullasch med kartoffelmos er en klassiker i kantinesammenhæng, men denne
gang var kvaliteten ekstraordinær: 3,75 klyx.

�MEST MAD PÅ TALLERKNEN�-KONKURRENCE: GMK indkøbte ved det årlige loppemarked i Syd-
havnens skudehavn præmien til den store MMPT-konkurrence. Præmien er et bimsedyr i hånd-
gjort, lyserød svineskind. Onsdagens kartoffelmosret gav Fedtmule og Alfons Å mulighed for
at vise deres evner i den svære kunst at bygge dæmninger af kartoffelmos. Man bygger således
en rund dæmning af mosen (ca. 500 g), og i det derved fremkomne hul påfyldes gullasch til
kanten. Af konkurrencehensyn holdes den betalte pris hemmelig.

ALFONS ÅBERGS LATRINÆRE INSPEKTION: Alfonsen undersøgte en sen aften på Tårnspringerens
opfordring herretoilettet i bygning 1.2. Lugten fik Alfonsen til at tro, at kantinen havde brugt
kummen til trykkogningen af den føromtalte blomkål. Ved dygtigt feltresearch lykkedes det for
Bjarne �Mao-sko� Betjent og GMK�s klokkelærling at fastslå lortens ejermand, der i førergreb og
bar røv førtes til Blegdamsvejens Arrest. Vi følger sagen op i næste uge under overskriften �Halløj
i dommervagten�.

UGENS TIP: En lækker midnatssnack: en dåse makrel i tomat spist med barbecuechips som ske.
Som et tiltag til forbedring af kantinepersonalets psykiske arbejdsmiljø anbefaler GMK, at alle
kunder fremover hilser kassedamerne med et kækt: �Ha� en god dag. GourMandKlubben sty-
rer!�

Rød front, Jesus lever !

Alfons Åberg, Fedtmule & Tårnspringeren
E-post: gk@studmed.ku.dk

Indre Organer
Studenterklubben
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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 Stanley Kubrick:

A Clockwork Orange
Torsdag den 17. april kl. 20.00

Being the adventures of a young man whose principal
interests are rape, ultra-violence and Beethoven

Studenti se neuci pouze vsechna fakta o lekarske
praci, ale jsou take seznameni se zaklady vedecke
prace a jsou vedeni k samostatne cinnosti.
Studium na lekarske fakulte vyzaduje od nasich
studentu vysoke intelektualni schopnosti a dobre
moralni kvality. Umyslem fakulty neni produkovat
velke mnozstvi absolventu, ale vyucit profesionalne a
moralne dobre pripravene lekare vysoke kvality, kteri
jsou ochotni zlepsovat sve znalosti a rozvijet lekarskou
vedu.
Længde: Lang nok.   Bredde: Skal listes ind.

Meddelelser
SPACEFEST II
Refusion af billetter kan ske i stud.klubben
torsdag d.17/4 og fredag d.18/4, begge dage mellem 14-15 mod aflevering af billet.
MVH. Emil på vegne af hold 604-ex  (VI er skuffede!)

Debat
RYGNING PÅ PANUM

Det er endnu engang blevet bevist, at medicin- og studerende på Panum ikke kan læse eller forstå
billedtegn. Derfor er undertegnede blevet bedt om at bringe en forklaring af nedenstående tegn.
Der er godt nok et billede af en cigaret, men det betyder ikke, at man godt må ryge. Den røde ring
med stregen over, som er over billedet, betyder nemlig, at det er forbudt. Altså betyder tegnet:
RYGNING FORBUDT.
For at gøre Panum til et sted, hvor alle kan holde ud at opholde sig, skal der herfra lyde en
opfordring til at overholde stedets rygepolitik, og kun ryge på de tilladte steder. - Vis hensyn -

Med venlig hilsen
Studenterrepræsentant i Panums brugerudvalg

Jakob Lundborg

Og her skulle der så have været et billede af det elskede eller forhadte symbol, som vi alle ved
hænger rundt omkring på Panum. Vores nye PageMaker program kan bare ikke rigtig finde ud
af det der med grafik, så I må nøjes med at tænke Jer til hvordan det ser ud, men hvis I står med
en hyggesmøg i flaben og ser på noget der kan ligne det Jakob beskriver, så sluk smøgen.

MOK-redaktionen

Redaktionelt
Og her må det så være på sin plads at henlede opmærksomheden på et par små irritationsmomenter,
som vi er stødt på i opsætningen af MOK.
- IMCC må, som skrevet står andetsteds, gerne komme op på redaktionen en mandag til et lyn-
kursus i brug af hhv. tabulator- og mellemrumstast.
- SIMS må gerne komme forbi, så de kan lære at aflevere et indlæg, der ikke er én stor grafikfil. Det
fylder unødigt meget, og det er vores printer ikke så glad for.
- Alle I andre må gerne nyde og elske det blad I sidder med i hånden lige nu.
- Jørn Hjorting må gerne overtage Strax fredag fra 9-12.
- Nordmændene må gerne overtage min plads på Anæstesiafdelingen Hvidovre.
- Carlsberg burde lave en RedX memorial.
- Franskmændene må gerne sælge deres overskudsraketter fra Moruroa til kineserne.
- Ekstra Bladet skal have en stor tak for den mest hadske og svinske pseudodebat, der lokker alle
udskud og narrøvsracister frem. VI VED HVOR I BOR !!!!!

red./torben

Indre Organer & Dialog


