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så er det tid for  . . . .

Eksamenstilmelding !!

Vær opmærksom på, at tilmeldingen til
alle eksaminer på medicin

er begrænset til en uge.
mandag d. 8. til fredag d. 12. september 1997 begge dage inkl.

Eksamenstilmeldingen foregår på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a.
Åbent 900 - 1400, torsdag dog 900- 1600. Medbring attesthæfte og studiekort.

 Heller ikke i år modtages
eftertilmeldinger !

  Hvis du er bortrejst, syg osv. så kontakt for Guds skyld eksamenskontoret. Evt. på
telefon 35 32 70 84

  Husk at i år skal du medbringe attesthæfte, årskort og evt. dispensationer for overho-
vedet at kunne melde dig til eksamen.

  Hvis du mangler stempler i attesthæftet, hvis du skal søge dispensation for tidsfrister,
hvis du skal til en speciel eksamen eller hvis du iøvrigt er usikker på, om du kan gå til
eksamen skal du stadig huske at tilmelde dig de eksaminer, du ønsker at gå til !

  Kontakt en Studievejleder hvis du er i tvivl .
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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 28.
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): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!

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 tre 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. 1 årg. 30
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:

Denne                               redaktion:
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Studievejledningen
KÆRE LÆSER

Vi har i studievejledningen fået en mærkelig fornemmelse af, at der er meget få der læser vores
indlæg. Det synes vi er synd.
Vi ved godt at vores indlæg kan virke kedelige og uoverskuelige, men vi bringer ofte væsentlige
ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU-
og orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat gælder
- 1994-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i MOK
gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

REGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING.

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a,
i åbningstiden ma-fr kl. 9-14, torsdag dog ml. kl. 9-16. På gangen foran eksamenskontoret vil der
være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foreta-
ges skriftligt eller ved fuldmagt, efter aftale med eksamenskontoret.

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til eksamen. De bliver opslået i starten af hvert
semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen sker i uge 37.
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og søger dispensation, men ikke har fået
svar endnu på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tids-
fristerne for eksamenstilmelding!  Når du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret
på din eksamensansøgning, at du søger dispensation. Når du så senere modtager svar på din
dispensationsansøgning, skal du forevise dette på eksamenskontoret.

REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE EKSAMENER.

FASE I
I slutningen af 1. sem kan du tilmelde dig tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:
- for tentamen i almen og organisk kemi: godkendelse af obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi.
På/efter 2. semester kan du tilmelde dig eksamen i anatomi I og eksamen i medicinsk
psykologi.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i anatomi I: godkendelse af obligatoriske studieelementer på 1. og 2.
semester.

OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gælder tillige følgende: kemi og anatomi I skal
være bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan du ikke holdsættes på 4.semester. Uden
bestået anatomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.

På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i cellebiologi og almen histologi
spot-tentamen.
Indtegningsbetingelser:
- godkendelse af de obligatoriske studieelementer  på 4. semester samt godkendt øvel-
serne i fysik på 3. semester, og bestået almen og organisk kemi.

På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i anatomi II, biokemi, fysiologi
samt den integrerede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegningsbetingelser:
- godkendelse af obligatoriske studielementer på  1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, psykologi, cellebiologi og cellebiologispotten.

FASE II

På nedenstående liste kan du se, hvornår den undervisning der hører til faget bliver afsluttet og
dermed gør dig kvalificeret til at gå til eksamen. Dette er dog ikke længere ensbetydende med, at
det er det tidligste tidspunkt, du kan tage eksamen i faget på. Du skal være opmærksom på, at du
IKKE kan få rykket rundt på undervisningen og således tage kurser fra f.eks. 9. semester på
8.semester.

På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksaminer i genetik.
Indtegningsbetingelser:
- for genetik: bestået cellebiologi eksamen

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksaminer i mikrobiologi, farmakologi og
videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt kursus i faget.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt godkendte
kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksaminer i psykiatri, klinisk social medicin
og Osval II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.

- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske kurser i faget (incl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i Osval II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksaminer i dermatologi/venerologi,
oftalmologi og oto-rhino-laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt
bestået eksamen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksaminer i arbejds- og miljømedicin,
forordningslære og patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt
beståede eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksaminer i intern medicin, kirurgi og
retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte kliniske kurser i intern medicin,
kirurgi, klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksaminer i
farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori II, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt
bestået eksamen i psykiatri. OBS!! Det vil reelt sige, at du kan gå til denne eksamen, hvis du efter
9.semester opfylder indtegningsbestingelserne.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamniner i almen medicin, gynækologi/
obstetrik, pædiatri og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse af samtlige obligatoriske studiee-
lemeter til og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksaminer til og med
10. semester samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin, kirurgi og OSVAL II.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i akut patient.

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.

For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m) ofte
være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et frem-
møde på 80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleveres rapport
til godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev når alle
indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studieelementer.
Attestation for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer sker i attesthæftet, der skal
fremvises ved eksamenstilmelding.

AFLEVERING AF EVALUERINGSSKEMAER.

Studienævnet har vedtaget, at der skal foregå evaluering af kurser på medicinstudiet. For at sikre,
at svarprocenten bliver så høj som muligt, er aflevering af evalueringsskemaer blevet obligatorisk
i forbindelse med udlevering af eksamensbrev.  Du skal være opmærksom på hvornår du skal
aflevere evalueringsskema, så du kan få eksamensbrev.  Datoer vil blive opslået i MOK.

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.

Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der
gives kun undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og da kun i tilfælde af sygdom, bort-
rejse el.lign. Tilmelding til eksamen kan også ske før indtegningsperioden, hvis man på forhånd
ved, at man f.eks. er bortrejst, indlagt ell.lign. i indtegningsperioden. Dispensation søges hos
eksamensadminstrationen.

ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.

Adresseændring sker ved henvendelse på eksamenskontoret. Hvis du går på Fase II, skal du også
melde adresseændring til dit klinikudvalg. 

GOD EKSAMEN !!
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VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

26 SEPTEMBER 1997 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse om
den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal
indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensationsans-
øgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen
og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstændigt med
oplysninger om:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde
dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemestret 1997 fredag den
26. september. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især an-
søgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god
tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en ½ time ekstra ved samtlige skriftlige
eksaminer.

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.

Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet, kan du få en erklæring, der dokumenterer din
ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men dit
eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en latin/dansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 26.
september 1997.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLD-
PLADS ?

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
grunden 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 førsøge 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.

HVAD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af.  Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU.  Hvis du tjener mere end 55.500 kr., skal
du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene.  Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1997, når du melder klip fra:

0 klip fravalgt kr.  55.500,-
1 klip fravalgt kr.  62.427,-
2 klip fravalgt kr.  69.354,-
3 klip fravalg kr.  76.281,-
4 klip fravalgt kr.  83.208,-
5 klip fravalgt kr.  90.135,-
6 klip fravalgt kr.  97.062,-
7 klip fravalgt kr. 103.989,-
8 klip fravalgt kr. 110.916,-
9 klip fravalgt kr. 117.843,-
10 klip fravalgt kr. 124.770,-
11 klip fravalgt kr. 131.697,-

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 16.705,- pr. barn.

Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have
udbetalt klippet.

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte.  Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves af de første 6.927 kr. (1997-takst) halvdelen
tilbage, og af beløb derover det hele.  Til dette beløb lægges et 7% tillæg.  Du skal selv henvende
dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt. oversky-
dende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes beløbet med den officielle
diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.

Styrende Organer

Godkendt 05.03.1997.

Referat nr. 2/97 af møde i Klinikudvalget Københavns Amt den 17.02.1997 kl 15.15.

Til stede: Ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), afd.læge Ole
Haagen Nielsen (OHN), Ovl. Lene Wallin (LW), prakt.læge Vibeke Bunck (VB), stud.med. Char-
lotte Barfod, stud.med Ghulam Khan Nabi, sekretær Birthe Brogaard, stud.sekr. Jakob Krarup
Afbud fra: Ovl. Erik Hippe, ovl. Jens Strøm, stud.med Morten Breindahl. stud.med Anders
Bilde.

Mødeleder i formanden og næstformandens fravær: Overlæge, dr.med. Finn W. Henriksen.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

2.Godkendelse af Referat nr. 1 Godkendt

3.Meddelelser: a) Formanden: Finn W. Henriksen orienterede om følgende:  1) Brev
udsendt til professorer/kliniske lektore vedr. indtægtsgivende virksomhed på AV-centralen. 2)
Brev til cheflæge K.M.M. , KAS Herlev vedr. anvendelse af lokal M25 i �kernen� afs. 103 til
biblioteksformål for lægestuderende.
3) Brev sendt til Sygehusledelserne vedr. kvalitetssikring af apparatur og lokaler ved undervisning
af lægestuderende. 4) Orientering om etablering af adm.styregruppe med universitetsrelateret,
lægelig repræsentation fra de 3 sygehuse.

b) Studenterne: Pris for bedste undervisning: Der vil blive udsendt stemmesedler, således at
amtets studerende kan indstille en fælles kandidat til Fakultetets pris for bedste underviser.
Fra Anders Bilde forelå forslag til lokaleindretning for studenterne på KAS Glostrup.

c) Sekretariatet: 1) Jvf. SFM er den 08.10.1997 valgt til faglig dag, hvorfor der så vidt mulig
ikke skal planlægges undervisning på denne dag. 2) SFM har meddelt, at fristen for aflevering af
ansøgning om gentagelse af undervisning samt fristen for afmelding af undervisning for
efterårssemesterets vedkommende er ændret til 01.08.97. 3) SFM meddeler framelding af 5
studenter på 7. Semester - forår 1997 p.g.a. manglende eksamen. Fordelingen af studenterne på
de tre sygehuse fastholdes af hensyn til den planlagte undervisning. 4) SFM har anmodet Klinik-
udvalget KA om at genoprette hold 1d på 9.semester til studenter fra KKHH. 5) På grund af
frafald fra RH-studenter på 13.semester er hold 3c nedlagt og øvrige studenter flyttet til andre rul.

d) Studienævn for medicin Referat nr. 17 i SFM blev omdelt på mødet.

4.Orientering: a) Studieplanen Intet nyt.

b) Ad hoc udvalg: 1) PBL: TMH meddelerne at medicinerne er på plads, og at der er fundet
de nødvendige undervisere, men at det er nødvendigt med et fuldt lektorat for at kunne få under-
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visningen til at fungere. Medicinerne laver en forsøgsordning, hvor ressourcerne opgøres med
henblik på den fremtidige kompensatation. Kirurgerne meddeler, at lektorerne er fuldt optagne,
og at der derfor ikke kan findes undervisere, uden at der betales kompensatation for undervisning
og den tid, hvor underviserne selv skal på kursus. TMH nævner, at det kunne være nyttigt at
afprøve særligt uddannede patienter �patient partners� i undervisningen i klinisk ledundersøgelse.
TMH har kontakt til 2 sådanne patienter, som ville kunne inddrages i undervisningen. Klinik-
udvalget var enige i, at de nødvendige ekstra ressourcer til pilot- projektet med PBL skal dækkes
over refusionsmidlerne, samt at der også skal betales en kompensation, hvis projektet skal fort-
sætte.  2) Budgetudvalg. FWH refererede fra budgetudvalgets første møde og forelagde,
hvorledes man forestiller sig arbejdsgangen vedrørende refusionsmidlernes fordeling. Der var
enighed i Klinikudvalget om, at den administrative styregruppe ikke behøver at impliceres.

5.Undervisningsplaner:  1) Prognosetal for amtets studentertal efterår 1997 blev omdelt.
2) Orientering om stedfundne planlægningsmøde den 11.02.1997. KA kan forvente mindst 36
studenter på 7.semester til efteråret 1997. I efteråret 1997 bliver det endv. nødvendigt at oprette
8 rul på 9.semester.  3) SFM har anmodet KA om at oprette 4 hold a 12 stud. på 10.semester i
efteråret a.h.t. manglende kapacitet på de øvrige sektioner.

6.Forslag om samklinikker i onkologi - 7./8. semester Udvalget fandt forslaget som
en god ide at forsøge sig med samordningsklinikker i onkologi fra efterårssemesteret 1997. Fore-
slår, at det overvejes, at man evt. kompenserer nogle af de psykiatriske samordningsklinikker til
formålet, idet der ofte har været problemer med at finde et varieret patientgrundlag til samordnings-
klinikkerne i psykiatri.

7.Forslag til stillingsopslag som studentersekretær: Det udarbejdede forslag god-
kendt.

8.Eventuelt. Ole Haagen Nielsen oplyste, at der er arrangeret et 1-dags kursus på RH i Kliniske
Færdigheder i april måned. Sekretariatet kontakter Charlotte Ringsted vedr. en oversigt over ge-
nerelt planlagte kursus. Det undersøges endvidere, om der er planlagt kursus i Lund.

Mødet slut kl. 17.00

Referent

Jacob Krarup/Birthe Brogaard

Godkendt 21.04.1997

Referat nr. 3/97 af møde i Klinikudvalget Københavns Amt den 17.03.1997
kl. 15.15.

Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), Ovl. Finn W. Henriksen (FWH), Afd.læge Ole Haagen Nielsen
(OHN), Ovl. Lene Wallin (LW), stud. med. Lars Grønlund Poulsen, stud. med. Anders Bilde,
stud. med. Charlotte Barfod, stud. med. Ghulam Khan Nabi, stud. med. Morten Breindahl, stud.
med. Jens-Ulrik Stæhr Jensen, sekretær Birthe Brogaard.
Afbud fra: Prakt.læge Vibeke Bunch (VB), Ovl. Troels Mørk Hansen (TMH)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 2: Godkendt.

3. Meddelelser: a)Formanden: 1) Ændring af mødedatoer for KLU-møde den 26.05.1997;
flyttes til mandag den 09.06.1997. Endvidere aflyses det planlagte møde den 16.06.1997. 2)
Laboratorium for Kliniske færdigheder tilbyder mulighed for at træne kliniske færdigheder for alle
studenter mod forevisning af studiekort. 3) Der er udarbejdet nyt udkast til fremtidig Informations-
ark i A4 format - skal fremover på internet, ligesom KA vil komme på forskernet samt E-mail. 4)
Der har været afholdt møde med klinisk lektor, afd.læge Lars Laursen, lungemed. afd. KAS Gen-
tofte vedr. bevilling af ekstra �kompensationsbetaling� til afdelingen i en periode for deltagelse i
pilotprojekter omkring undervisning på 7. og 8. semester. Endvidere skal der samtidig henses til
pilotprojekter på de 2 øvrige sygehuse. Der anbefales ekstra �kompensationsbetaling� til de 3
sygehuse. Formanden tilskriver de undervisende afdelinger. Kursus på Laboratorium for Kliniske
Færdigheder den 02.06.1997. 5) Orientering om skitseplan for Universitetssekretariatets frem-
tidige struktur. 6) Der er kommet 3 ansøgere til stillingen som studentersekretær.

b) Studenterne: Charlotte Barfod fremlagde oversigt over forslag til rækkefølge af forelæs-
ninger i medicin og kirurgi på 12. semester opdelt i blokke svarende til de forskellige specialer af
hensyn til studenternes læseplan og mulighed for at forberede sig til forelæsningerne. Sekretaria-
tet indarbejder forslaget i forbindelse med planlægningen af eksamensklinikker under hensynta-
gen til undervisernes minus-dageskema.

c) Sekretariatet: Intet.

d) Studienævn for medicin: Intet.

4. Orientering: a) Studieplanen. Fagstudierådet afholder debatmøde 09.04.1997 kl.
15.00-17.00 omkring studieplanen, hvor formanden deltager i panelet. b) Ad hoc udvalg: 1)
Budgetudvalg. FWH meddeler, at kommissorium og prioritering af fremsatte forslag  frem-
kommer i løbet af april måned 1997. LW ønsker belyst, hvorledes �refusionspengene� skal �van-
dre�, hvilket gav anledning til en kort drøftelse af spørgsmålet, som endnu ikke er fuldt afklaret.
Budgetudvalget vil i samarbejde med Klinikudvalget udarbejde forslag til refusionspengenes �gang�.
FWH oplyste, at der er kommet forslag om indretning af studenterlokaler på KAS Glostrup og
FWH vil forhandle med ledelsen på KAS Gentofte om et tilsvarende forslag. 2) PBL: Møde
vedr. problembaseret undervisning den 02.04.1997. 3) Kommunikationstræning: kører i
samarbejde med Laboratorium for Kliniske Færdigheder. 4) Kliniske færdigheder afventer
nærmere fra ovl. Jens Strøm. EH foreslog nedsat en arbejdsgruppe til registrering af
undervisningsprogrammer via internet, evt. i samarbejde med professor Ole Vinding, Rigshospi-
talet.

5. Undervisningsplaner: 1) Brev vedr. reduktion af samordningsklinikker i psykiatri på 7. og
8. semester med henblik på evt. ændring til onkologiske samklinikker, tilsendt prof. Mogens
Mellergaard. Efter nærmere overvejelse foreslår udvalget imidlertid de onkologiske samordnings-

klinikker planlagt på 10. semester. EH taler med P. Dombernowsky desangående. 2) Forslag til
ændring i antal introduktionsforelæsninger på 7. semester fra 48 til 20 indstilles til studie-
lederens godkendelse. 3) Endelige rammeplaner for undervisningsplanerne efteråret 1997 mod-
taget fra SFM d.d. - Planlægning mangler på 7. semester, der afventer møde 02.04.1997 vedr.
problembaseret undervisning og planlægning af kommunikationstræning samt forelæsningsrække.
9. semester planlagt med 8. rul samt ekstra kapacitet i neurokirurgi og anæstesi til KKHH. 10.
semester - jvf. Studienævn for Medicin skal der oprettes 4 hold á 12 studenter i KA, hvilket
kræver ekstraordinær planlægning af de 3 sansefag i samarbejde med fagenes professorer. 11.
semester - afventer planlægning af eksaminatorier i arbejdsmedicin i samarbejde med Arbejds-
medicinsk Institut/SFM. 12. semester - jvf. punkt 3b) indarbejdes omtalte forelæsningsrække
sammen med eksamensklinikkerne på de 3 sygehuse.

6. Eventuelt. Intet. - Mødet slut kl. 16.55. - Næste møde finder sted mandag den 21.04.1997.

Referent

Birthe Brogaard
Sekretær f/Klinikudvalget Kbh.amt

Godkendt 08.05.1997

Referat nr. 4/97 af møde i Klinikudvalget Københavns Amt den 21.04.1997
kl. 15.15.

Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Ole Haagen Nielsen
(OHN), stud. med. Anders Bilde, stud. med. Morten Breindahl, stud. med. Charlotte Barfod,
sekretær Birthe Brogaard og studentersekretær Sofie Andreasen.

Afbud fra: Prakt. læge Vibeke Bunch (VB), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Troels Mørk Hansen,
(TMH), stud. med. Lars Grønlund Poulsen, stud. med. Ghulam Khan Nabi, stud. med. Jens-
Ulrik Stæhr Jensen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt efter tilføjelse af beslutning omkring budgetud-
valget under 4) Ad hoc udvalg.

2. Godkendelse af referat nr. 3: Godkendt.

3. Meddelelser: a) Formanden: 1) Velkomst til ny studentersekretær Sofie Andreasen.
2) Der blev afholdt info-møde på Panum inst. den 09.04.1997 vedr. den ny studieplan, hvor EH
var paneldeltager. Der fornemmedes god opbakning fra såvel studerende som �ny-uddannede�
læger bag de nye studieplaner. 3) Der er modtaget en kommentar fra studielederen til klinik-
udvalgets referat nr. 2, hvor han gør opmærksom på, at rådighedstimerne jvf. aftale med kliniske
lektorer skal anvendes fuldt ud, herunder til ad hoc opgaver. Klinikudvalget savner oversigt over
resttimer for rådighedstimer hos de kliniske lektorer. Desuden stilles der spørgsmål om, hvorvidt
professorernes rådighedstimer er fuldt udnyttede, hvorfor EH har skrevet tilbage til studieleder
med forespørgsel om dette. 4) Brev af 15.04.1997 fra TMH, hvori påpeges en mangelfuld un-
dervisning i nefrologi i eksamensklinikkerne i forhold til pensum. Forslag om, at der tages én time
fra henh. hæmatologi og gastroenterologi om muligt allerede fra efteråret 1997, samt at der an-
sættes en klinisk lektor i nefrologi, vil blive fremlagt af EH for studielederen på møde d. 23.04.1997.
5) Der inviteres til Fakultetsdag fredag d. 02.05.1997 kl. 15.00 til 16.30 på Panum inst. 6) Det
nye universitetssekretariat vil komme til at omfatte læsesal, grupperum, 2 kontorer samt
konferencerum. Indvielsen formodes at finde sted 01.11.1997. Byggeriet støttes af den adm.
styregruppe med medlemmer fra alle 3 amtssygehuse. Prisen for byggeriet er 2,9 mio. kr., der tages
fra refusionsmidlerne. Der bør specielt rettes opmærksomhed mod indkøb af behagelige og er-
gonomiske stole. 7) Information om lektorsituationen: Steen Boesby har sagt sit lektorat op per
01.08.1997. Stillingen vil blive slået op, men der kan evt. udpeges en konstitueret efterfølger.
TMH�s nuværende ansættelsesforhold som klinisk lektor tages op til nærmere overvejelse grun-
det merarbejde med bl.a. pilotprojekter. Der skal ansættes endnu en klinisk lektor i dermatologi
pga. øget studentertal. 8) Der indbydes til debataften om de etniske læger i sundhedssektoren
den 23.04.1997 kl. 18.00 til 20.30 på Panum inst. 9) Grundet mgl. tilmeldinger aflyses �Work-
shop i klinisk samtaleteknik og video-supervision for undervisere� den 22.04.1997. OHN fore-
slår, at alle undervisere bør have kursus i kommunikationstræning i LKF, samt at der bør føres en
liste over undervisere, der har deltaget i kurset. Endelig opfordres alle undervisere til at deltage i
kursus i medicinsk pædagogik. EH gør opmærksom på, at der den 12.05.1997 afholdes Work-
shop i kliniske færdigheder for undervisere.

b) Studenterne: Dorte Skovbølling har meldt fra som suppleant. Der mangler nu suppleanter,
hvorfor der vil blive annonceret efter nye i MOK.

c) Sekretariatet: Der foreligger nu datoer for afholdelse af Lægeløfte (mandag den 30.06.1997)
og reception for de færdige læger (Torsdag den 26.06.1997 kl. 15.15). Der er endnu ikke fundet
en festtaler. Materialet til lektionskataloget for efterår 1997 er næsten færdigt, dog skal der fore-
tages små justeringer på undervisningen for 12. semester.

d) Studienævn for medicin: Referat nr. 3 omdelt til mødedeltagerne.

4. Orientering: a) Studieplanen: Et eksemplar af aprilnummeret af Fakultetsavisen, hvor
den ny studieplan gennemgås, vil blive fremskaffet. EH orienterer om PBL samt koordinations-
gruppens arbejde. Der har endvidere været afholdt møde med de teoretiske institutter, der gør
oprør mod studieplanen. Der er nedsat udvalg til analyse af problembaseret undervisning samt
til analyse af kommunikationstræning. b) Ad hoc-udvalg: Kommissorium for budgetudval-
get blev gennemgået og vedtaget. Kommissoriet vil blive fremsendt til amtssygehusdirektøren
med en samtidig efterlysning af 5. mio. kr. fra refusionsmidlerne. Kopi sendes til sundhedsfaglig
vicedirektør Bent Christensen.

5) Undervisningsplaner: Planlægning af klinikophold på 3. semester maj/juni er næsten
færdig. Der har været problemer i forbindelse med afviklingen af undersøgelsesteknik for 7. seme-
ster på Gentofte, hvor Lisbeth Krohn ikke var blevet underrettet om sin deltagelse i undervisnin-
gen. Det foreslås, at der evt. kun skal være én underviser på hvert hospital, som står for koordi



6
neringen med Klinikudvalget og som delegerer opgaverne ud til de øvrige undervisere. Der vil blive
indkaldt til møde med de ansvarlige for planlægningen af 7. semesters undersøgelsesteknik.

6) Eventuelt: OHN forespurgte, om der var taget stilling til �afdelingsleder� for Universitets-
sekretariatet per 01.09.1997. EH oplyste, at det formentlig ville blive en halvtidsstilling. EH
orienterede samtidig om stabsmøde afholdt d.d. samt om aftalt møde, hvor EH, BC og BQ vil
gennemgå stillingsbeskrivelse for adm. ansvarlig.

Mødet slut kl. 16.50.

Næste møde afholdes 09.06.1997 kl. 15.15.

Referent

Sofie Andreasen
Studentersekr.

Godkendt 25.06.1997

Referat af 5.møde i Klinikudvalget Københavns Amt den 09.06.1997 kl.
1 5 . 1 5 .

Tilstede: ovl. Erik Hippe (EH), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Ole Haagen Nielsen
(OHN), ovl. Jens Strøm (JS), stud. med. Charlotte Barfod, sekretær Birthe Brogaard og studenter-
sekretær Sofie Andreasen.

Afbud: Prakt.læge Vibeke Bunck (VB), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH)
m/god sommer til alle, stud. med. Morten Breindahl, stud. med. Anders Bilde, stud. med. Lars
Grønlund Poulsen og stud. med. Jens Ulrik Jensen.

Klinikudvalgsmødet er stud. med. Charlotte Barfods sidste, idet hun ultimo juni bliver kandidat.
Klinikudvalget takker for den tid og det engagement, som hun har lagt i posten som studenter-
repræsentant og ønsker  held og lykke fremover.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 4: Godkendt.

3. Meddelelser: a) Formanden: 1) Orientering om informationsmøde den 29.05.1997
vedr. PBL, kommunikationstræning og studenterbiblioteker. Der var et sparsomt fremmøde, men
dog repræsentanter fra både dekanat og studienævn. 2) Orientering om studenterbibliotekerne.
Projektbeskrivelse sendt ud til udtalelse, henholdsvis til Klinikudvalget, fakultetet samt DNLB.
Projektbeskrivelsen sættes på dagsordenen til næste møde. 3. Sygehusplaner. EH, OHN og
FWH vil udarbejde oversigt over de kommende strukturændringer på amtets sygehuse per
01.01.1998 af hensyn til evt. ændringer i fordelingen af antal af stud.med.er på de enkelte afde-
linger. 4) Brev af 04.06.1997 fra Frank Vilhelmsen vedr. budgetudvalgskommissoriet. Angiver at
budgetrammen er 5,1 mio. kr., og at der inden 01.01.1998 skal indsendes budgetforslag til sygehus-
direktoratet. Udarbejdelse af dette er i gang v/adm.chef Lisbet Madsen. Eh vil gøre Frank Vilhelm-
sen opmærksom på, at budgetrammen er forhandlet op til 7 mio. kr., og ikke de 5,1 mio. kr. som
angivet, og har desuden påregnet 700.000 kr. af refusionsmidler til sekretariatsfunktion i
samordningsudvalget. Eh vil udfærdige brev desangående. 5) Opslag af kliniske lektora-
ter efteråret 1997. Lene Wallin konst. klinisk lektor efter Steen Boesby. Desuden vil der den
23.06.1997 i Ugeskrift for Læger blive opslået et lektorat i neurologi på KAS Glostrup og et
lektorat i pædiatri på KAS Gentofte per 01.09.1997. b) Studenterne: Intet nyt. c) Sekre-
tariatet: 1) Lene Wallin vil blive opfordret til at overtage Steen Boesbys post i OSVAL-udval-
get. 2) 3. sem. evaluering af klinikophold er beklageligvis blevet udsendt direkte fra evaluerings-
grupperne uden forinden at have rundet Klinikudvalget (Evalueringsmateriale omdeles). I følge
evaluering mangler der skriftlige vejledninger for 3. sem. studerende på enkelte afdelinger, hvor der
bør være en kontaktperson, der kun varetager 3. sem. studerendes klinikophold. Der opfordres
til indkaldelse af 3. sem. tutorer til møde. På 7. sem. er man i det store og hele tilfreds med
kommunikationstræningen (Evalueringsmateriale omdelt). Der vil ligeledes blive indkaldt til møde
med tutorer for 7. sem. i august. 3) Brev til Hans Hultborn vedr. studieplansrevisionen omdelt.
4) Plan over fordeling af overemner ved eksamensklinikker omdelt. 5) Svend Larsen gør i brev af
15.05.1997 opmærksom på, at der i løbet af det sidste semester er forsvundet 4 B-kasser af
histologiske præparater, hver til en værdi af 3500-4000 kr. Han vil på grundlag af dette udarbejde
ny procedure for udlån af kasserne til de studerende fremover, evt. at kasserne kun udlånes mod
aflevering af studiekort. Fra sekretariatet vil der blive udsendt breve til 11. sem. studerende, hvor
der gives frit lejde til at komme og aflevere kasserne anonymt.
6. Mødedato for Klinikudvalgets møder efterår 1997: 18.08.1997, 15.09.1997,
20.10.1997, 15.12.1997, 17.01.1997. Desuden ekstraordinært møde den 23.09.1997 kl. 15.15
vedr. budget for den resterende del af 1997. 7) Mødedato for 3. og 7.semester-tutorer
den 19.08.1997 kl. 14.45 og 15.15. d) Studienævn for Medicin: Referat nr. 4 omdelt -
ingen kommentarer.

4. Orientering: a) Studieplan: Forventet udmelding fra dekanatet næste uge vedr. studie-
plansrevisionen. b) Ad hoc-udvalg: 1) Kommissorium for budgetudvalget sendt ud sam-
men med et ansøgningsskema for resten af 1997. Der bør udarbejdes oversigt for de enkelte
undervisningsafdelinger over tid/ressourcer til studenterundervisning. EH vil sørge for, at et
skema, lignende det, som benyttes i KK, udsendes til undervisningsafdelingerne. Man drøftede
endvidere den situation, hvor der alligevel ikke bliver 4 hold på 10. sem., og om man kunne
reducere i allerede ekstraordinært bevilgede lægetimer. 2) Udvalget omkring PBL og
kommunikationstræning vil evaluere pilotprojekt i september måned med henblik på, om der skal
modificeres. JS opfordres til at starte pilotprojekt op omkring kliniske færdigheder bl.a. med
indkøb af hjertemislyd-fantom. EH foreslår, at udvalget udvides med repræsentanter fra alle 3
amtssygehuse mhp. at klarlægge den praktiske afvikling. JS opfordres til at indsende hasteansøgning
om penge til indkøb af fantom (ca. 140.000 kr.) til budgetudvalget. JS undersøger desuden hvilke
undervisere, der skal indgå i projektet. Der vil evt. blive opstartet pilotprojekt for 7. eller 8. seme-
ster i efteråret.

5. Undervisningsplaner: Lektionskataloget for efterårssemesteret er ifølge SFM udkom-
met og vil straks efter modtagelsen blive udsendt fra Klinikudvalgets sekretariat til undervisere.

6. Eventuelt: Intet.

Næste møde den 18.08.1997 kl. 15.15.

Referent

Sofie Andreasen
Studentersekretær

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige fakultet
Studienævn for medicin
Panum Instituttet - Blegdamsvej 3, 2200 København N
tlf. 35 32 70 85

Til medlemmerne af Studienævn for medicin Godkendt

J. nr.    -053-1/96 12. juni 1997

Referat af 6. møde i Studienævn for medicin onsdag d. 21. maj 1997 kl. 13.00 i Lille
mødesal, Panum Instituttet.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden
./. 2. Personsager
./. 3. Godkendelse af referat af møde 5

4. Studieplansrevision
Kommunikationstræning

./. a. Kursus i medicinsk kommunikation

./. b. Kommunikationstræning, 7. & 8. sem. forår 1997, et pilotprojekt

./. 5. Evaluering - v/Simon Serbian

./. 6. Studieteknik

./. 7. Meritering af prækliniske ophold

./. 8. Eksamensplan vinteren 1997/98
9. Øvelsesundervisning - 1. semester

./. 10. Konsistoriums idébank
11. Meddelelser
12. Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, Nina Grosman, Peter Hallas, Louise Isager, Poul Jaszczak, Jør-
gen Hedemark Poulsen, Steen Seier Poulsen (suppl. for John Dich) (fra kl. 15), Birgitte Schou
Rode, Simon Serbian. 

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Palle Rasmussen og Christian Engell
(studievejl.), Berit Brix, Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Gitte Birkbøll.

Afbud John Dich og Olaf Paulson.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev udvidet med nyt pkt. 9: Øvelsesundervisning 1. semester. Herefter godkendt

ad 2 Personsager
En ansøgning om anbefaling af 6. gangs eksamensforsøg i biokemi blev ekstraordinært imøde-
kommet grundet sagens helt specielle karakter.
Der forelå 2 ansøgninger om afvikling af eksamen i OSVAL II på 13. semester. Ansøgningerne blev
imødekommet, idet de studerende var uden indflydelse på de opståede problemer.
En ansøgning om fritagelse for spoteksamen i anatomi I sendes til udtalelse hos faget.
Studienævnet tilsluttede sig øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget.
ad  3 Godkendelse af referat
Referat af møde 5/97 blev godkendt.

ad  4 Studieplansrevision
Følgende materiale blev omdelt:
Skrivelse af 24. april då. fra Steen Dissing vedr. nedlæggelse af faget medicinsk fysik.
Skrivelse af 28. april då. fra P. Jaszczak til dekanen vedr. arbejdet med studieplansrevisionen.
Skrivelse af 30. april då. fra klin. lektor Erik Hippe til dekanen vedr. studieplansrevisionen
Notat af 30. april då. fra professor Jens Juul Holst vedr. studieplansrevisionen.
Skrivelse af 5. maj då. fra professor Ib Lorenzen til professor Torben Schroeder.
Skrivelse af 5. maj då. fra professor Asger Dirksen til Poul Jaszczak.
Notat, maj 1997, fra professor Jens Juul Holst i anledning af drøftelserne om ny studieplan for
4.-6. semester, medicin.

Studenterne anmodede om et indlæg i MOK vedrørende revisionsarbejdet.

a. Kursus i medicinsk kommunikation
Fra arbejdsgruppen bestående af Marianne Scheele, Ole Risør og Mogens Spang-Thomsen forelå
et forslag til kursus i medicinsk kommunikation. Kurset tænkes i første instans udbudt som et
valgfrit kursus inden for VKO-ordningen. Peter Hallas savnede oplysninger om kursets indhold
og omfang.
Studienævnet besluttede at anmode arbejdsgruppen om at fremlægge modeller for undervisnin-
gen, som studienævnet kan tage stilling til.

b. Kommunikationstræning.
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Fra Klinikudvalget Københavns Amt forelå projektbeskrivelse for træning i samtaleteknik på 7. og
8. semester. Studienævnet roste klinikudvalgets initiativ.

ad 11 Meddelelser
Studielederen meddelte, at en ny eksamensbekendtgørelse forelå. Bekendtgørelsen udsendes til
næste møde. Nyt er, at ECTS karakterer nu kan oversættes.

Første adjunktpædagogikum er nu afsluttet. Studielederen anmodede pædagogisk arbejdsgruppe
om at gennemgå materialet fra dette kursus samt det tidligere udarbejdede oplæg vedr. adjunkt-
pædagogikum. Studielederen indkalder til første møde.

Studielederen meddelte, at skrivelse vedrørende retten til aktindsigt i rettevejledninger (udkast
omdelt på sidste møde) snarest bliver udsendt til samtlige institutledere og eksamensformænd.

ad  5 Evaluering
Fra Simon Serbian forelå et oplæg til model for evalueringssystem. Oplægget indeholder forslag
til evalueringssekretariat, fysisk placering samt bemanding af sekretariatet, evalueringsudvalg samt
udvalgets opgaver.

Det planlagte seminar vil blive afholdt 28. maj då., selvom det skulle vise sig umuligt at få eksterne
deltagere. Det siddende evalueringsudvalg vil sammen med andre interessenter blive indkaldt til
dette møde.
Det er efterfølgende oplyst, at Dick Mårtensson, Stockholm kan deltage i mødet.

ad 6 Kursus i studieteknik
Fra studievejledningen forelå et forslag om oprettelse af kursus i studieteknik for studerende på
2. semester. - Studenterne meddelte, at tutorer og holdrepræsentanter  ønskede en underviser
med kendskab til anatomi. Den tidligere anvendte model, hvor tutorerne undervises i studieteknik
og derefter videreformidler til de enkelte hold vil blive anvendt igen i efteråret 1997.

ad 7 Meritering af præklinisk ophold.
Der forelå 2 forslag til regler for meritering af prækliniske ophold. Ingen af forslagene var uden
problemer. Det blev besluttet at sende forslagene til behandling i en mindre gruppe. Følgende
gruppe blev nedsat Studieadministrator Leif Christensen, studievejleder Christian Engel samt
Peter Hallas.

ad 8 Eksamensplan vinteren 1997/98
Indledningsvis blev psykologieksamen sommer 1997 diskuteret. Studenterne var utilfredse med,
at den i eksamensplanen angivne periode for afholdelse af psykologieksamen var blevet afkortet.
Dette havde medført, at eksamenstidspunktet for fleres vedkommende var blevet flyttet. - Studie-
nævnet besluttede, at såfremt en student har ønsket en bestemt uge inden for den angivne
periode, skal et sådant ønske så vidt muligt imødekommes. - Dette vil blive meddelt eksamens-
kontoret.

Eksamensplanen for vinteren 1997/98 blev godkendt.

ad 9 Øvelsesundervisning 1. semester
Grundet overbooking af hold har det været nødvendigt ekstraordinært at oprette hold til aften-
undervisning. Dette er sket med kort varsel, og det havde desværre ikke været muligt at foretage
denne flytning udelukkende på frivillig basis.  Studentergruppen fandt dette helt uacceptabelt, og
ønskede at de ansvarlige fik en skarp påtale fra studienævnet - ikke for oprettelse af aftenhold men
for den korte tidsfrist hvormed det var sket. Flytning til aftenhold havde for flere studenter
medført, at de ikke kunne deltage i planlagte Fadl-kurser.
Studieadministratoren anførte, at en påtale ikke var berettiget, idet arrangementet var tilrettelagt
i fuld overensstemmelse med den nødløsning, som var nødvendig, og som var aftalt med de
undervisningsansvarlige.

ad 10 Konsistoriums idébank
Simon Serbian orienterede kort om projektet. Idébanken vil i form af et pilotprojekt blive præsen-
teret i begyndelsen af juni på et seminar for fakulteterne og studienævnene. - Frist for indlevering
af idénoter vedr. �Studiestart� er 1. juni 1997.

ad 12 Eventuelt
Intet til dette punkt.

ref.   Grete Rossing

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige fakultet
Studienævn for medicin
Panum Instituttet - Blegdamsvej 3, 2200 København N
tlf. 35 32 70 85

Til medlemmerne af Studienævn for medicin Godkendt

J. nr.    -053-1/96 20. august 1997

Referat af 7. møde i Studienævn for medicin onsdag d. 11. juni 1997 kl. 15.00 i Lille
mødesal, Panum Instituttet.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden
./. 2. Personsager
./.  3. Godkendelse af referat af møde 6

 4. Spørgeskemaundersøgelse
./. 5. Overflytning fra Århus og Odense universiteter

6. Klage over eksamen i biokemi
7. Studieplansrevision

./.  8. Ændring af VKO regler

./,  9. Revision af regler for afløsningsopgaver
10. Konsistoriums idébank (materiale udsendt tidligere)
11. Meddelelser
12. Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, John Dich, Nina Grosman, Peter Hallas, Louise Isager, Poul
Jaszczak, Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode (fra kl. 16). 

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Synne Åberg (studievejl.), Berit Brix,
Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Lotte Usinger Jensen og Jon Prause (studievejl.) samt Gitte
Birkbøll.

Afbud Olaf Paulson og Simon Serbian.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev udvidet med 2 nye punkter: Nyt pkt. 4 Spørgeskemaundersøgelse; nyt pkt. 6
Klage over eksamen i biokemi. Nummereringen af punkterne ændres i overensstemmelse hermed.
Punkt 5 behandles umiddelbart efter personsager.

ad 2 Personsager
En ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i kemi blev ekstraordinært imødekommet grundet
sagens særlige karakter.
En ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i arbejds- og miljømedicin samt tilladelse til at deltage
i reeksamen blev imødekommet.
En ansøgning om forlængelse af tidsfrist for beståelse af 2. del B subsidiært overflytning til ny
studieordning blev ikke imødekommet.
En ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i mikrobiologi blev ikke imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til at tage 5 uger af 8. semesters kliniske ophold uden for semestret
blev ikke imødekommet.

Studienævnet tilsluttede sig øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget.

ad 5 Overflytning fra Århus og Odense universiteter
Studienævnet besluttede, at studerende, som ønsker overflytning fra Odense Universitet og
Århus Universitet, og som har bestået fase I og iøvrigt har et fornuftigt studieforløb, kan overflyt-
tes.

ad  3 Godkendelse af referat
Referat af møde 6/97 blev godkendt med en enkelt rettelse.

ad 4 Spørgeskemaundersøgelse
På vegne af lærergruppen fra det afgåede evalueringsudvalg fremlagde Nina Grosman et forslag
om at udføre en spørgeskemaundersøgelse mhp at afklare, hvorledes studerende på fase II retro-
spektivt vurderer indhold og udbytte af fase I af studiet.
Jørgen Hedemark Poulsen meddelte, at en anden gruppe havde fostret samme idé og allerede
afholdt møde om sagen.
Studienævnet besluttede, at de to grupper måtte tale sammen for at undgå unødvendigt overlap
mellem projekterne. Spørgeskemaerne forelægges studienævnet.

ad 6 Klager over eksamen i biokemi
Fra en gruppe studerende forelå en klage over eksamensopgaverne i biokemi. Klagen skal behand-
les af fagets eksamenskollegium. Studenterne i studienævnet ønskede principper omkring eksa-
men og eksamensopgaver diskuteret. Dette tages op ved et senere møde.

ad 7 Studieplansrevision
Der er stadig time-out. Dekanatet har afholdt møder med repræsentanter for fag/faggrupper,
semesterudvalgsformænd og institutledere. På et ledermøde d. 10/6 blev det klart tilkendegivet,
at curriculum fastlægges i semesterudvalgene, og at studieplan og studieplansopbygning er et
studienævnsanliggende.
Grundlaget, som er skitseret i 1995- og 1996-planen er det, der arbejdes videre på. Semester-
udvalgene skal genoptage arbejdet.
Referat fra ledermødet udsendes til studienævnets medlemmer, så snart det foreligger.

Studielederen meddelte, at det var hensigten at afholde et møde med deltagelse af semester-
udvalg, studienævn, dekanat samt evt. udenlandske gæster.

ad 8 Ændring af VKO-regler
Det fremlagte forslag til ændring af reglerne blev godkendt. Indtægtsgivende ansættelser vil her-
efter kunne godkendes som VKO under forudsætning af, at en arbejdsbeskrivelse viser, at arbej-
det er studierelevant, og det dokumenteres, at opholdet er gennemført tilfredsstillende.

ad 9 Revision af reglerne for afløsningsopgaver
Det fremlagte forslag til revision af reglerne af afløsningsopgaver gav anledning til en del diskus-
sion. Udkastet udsendes til fagområderne med henblik på kommentarer. Når svar fra fagene
foreligger tages sagen op igen.

ad 10 Konsistoriums idébank
Poul Jaszczak opfordrede studienævnets medlemmer til at deltage aktivt i udarbejdelse af mate-
riale til idébanken.

ad 11 Meddelelser
Brian Bjørn og Poul Jaszczak deltager i tiden 18.-22. juni �Learning in Medicine III�. Mødet
foregår på Soria Moria, Oslo.

Synne Åberg efterlyste endelige regler for meritering af præklinisk ophold. Arbejdsgruppen, som
blev nedsat på studienævnsmødet d. 21. maj har holdt møde om sagen. Reglerne vil blive formu-
leret og nedskrevet.
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Louise Isager meddelte, at et filmhold havde arbejdet på den tørre studiesal umiddelbart forud
for eksamen i anatomi, hvilket havde medført, at de studerende ikke haft den fornødne ro til at
arbejde. Noget sådant er uacceptabelt og må ikke finde sted.

Poul Jaszczak meddelte på forespørgsel fra Peter Hallas, at Københavns Kommunes Social-
direktorat havde meddelt, at man ikke så sig i stand til at fortsætte samarbejdet i forbindelse med
kurset i klinisk socialmedicin. - Fra professor Niels Michelsen foreligger forslag til løsningsmodeller.

ad 12 Eventuelt
Synne Åberg, studievejleder, spurgte om navne på udskrevne studerende kunne meddeles Fadl.
Dette blev afvist. - Det blev samtidig tilkendegivet, at henvendelser fra Fadl om oplysninger om
studieaktivitet ikke vil kunne imødekommes med mindre den enkelte student, som en forespørg-
sel vedrører, har givet tilladelse hertil.

ref.   Grete Rossing

Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet, d. 22. maj 1997 kl. 15.00

Tilstede : Prof. Torben V. Schroeder, lektor Else Svejgaard, lektor Folmer Elling, lektor
J. Kvist Kristensen, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Permin, lektor Viggo Jønsson, stud.
med. Anja Bech Hansen (11. sem.), stud. med. Linda Jakobsen (10. sem.), stud. med. Pernille
Bruusgaard (9. sem.), stud. med. Sven Pörksen (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer, studenter-
sekretær Benedicte Utke Ramsing

Fraværende: prof. O. Paulson, stud. med. Mette N. Hermansen (13. sem.), stud. med.
Troels Bygum Knudsen (8. sem.),

DAGSORDEN:

1 . Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 . Godkendelse af referat
Godkendt

3 . Meddelelser fra formanden
Formanden bød den nye klinikudvalgssekretær Rita Dalhammer velkommen. Rita starter
officielt den 1. juni

4 . Meddelelser fra studienævn mm
Der arbejdes for tiden på at få oprettet et professorat i udvikling af medicinsk under-visning.
Professoren vil blive tilknyttet Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, som leder.

5 . Meddelelser fra sekretariatet
Sekretariatet har modtaget et brev fra overlæge Morten Christy, afd B på Frederiksberg
Hospital, hvor han bl.a. beder os om at tage spørgsmålet om 2 x 5 uger versus 10 ugers klinik
på samme afdeling på 7. og 8. semester op. Emnet blev diskuteret og konklusionen var, som
tidligere, at vi mener at studenterne får et bredere indblik ved at være på 2 afdelinger á 5 uger
under let tidspres, frem for at være 10 uger på en afdeling, hvor de i de sidste 2 uger ikke rigtigt
ved, hvad de skal bruge tiden til.

6 . Klage over anæstesiophold på Frederiksberg Hospital
Der er indløbet en klage fra studenterne over anæstesiopholdet på Frederiksberg Hospital.
Overlæge Christian Christiansen beklager meget, at studenterne ikke føler, at deres kliniske
ophold har levet op til forventningerne, men at afdelingen som sådan er velegnet til klinisk
undervisning. For tiden er der på afdelingen mangel på speciallæger i anæstesiologi, men
situationen vil forbedre sig. Efter en debat er klinikudvalgets konklusion, at det er vigtigt at
engagere hele personalet på afdelingen i undervisningen af studenterne, ikke kun lægerne.
Formanden for klinikudvalget Torben Schroeder skriver til Overlæge Christian Christiansen.

7 . Forslag til ændring af klinikker i med/kir på 10. semester
Et underudvalg i klinikudvalget har fremsendt et forslag ang. ændring af klinikkerne i med/kir
på 10. semester til problembaserede undervisningssessioner (PBU). Planen er at plan-lægge
12 sessioner i alt, 6 i kirurgi og 6 i medicin for hold á 8. Klinikudvalget tilslutter sig forslaget,
som vil blive sendt til studienævnet til endelig godkendelse.
Underviserne bliver løbende tilbudt workshops i Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, hvor
undervisningsteknikken i PBU bliver gennemgået.

8 . Studieplansrevisionen
Der er megen uenighed om, hvordan studieplansrevisionen skal se ud. Behandlingen af
revisionen er derfor sat i bero, indtil dekanatet har udtalt deres mening. Dekanatet er for tiden
i gang med en høringsrunde blandt institutledere, klinikudvalgsformænd og formænd for
semesterudvalgene.

9 . Evt.
Ingen punkter til eventuelt

Referent: Studentersekretær Benedicte Ramsing

INDKALDELSE AF ATTESTHÆFTER
Studie- og Eksamenskontoret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil fra og med indevæ-
rende semester overgå til at registrere medicinstuderendes deltagelse i obligatorisk undervisning
på edb.
Den elektroniske registrering af deltagelsen i den obligatoriske undervisning skal fjerne besværet
fra de studerende og give Studie- og Eksamenskontoret mulighed for at foretage en hurtigere
legalitetskontrol i.f.m. indtegningen til eksaminerne. Den elektroniske registrering gør, at der ikke
længere vil være behov for attesthæfter.
Det vil være nødvendigt for Studie- og Eksamenskontoret at foretage registrering på edb af de
attestationer, der allerede er givet i attesthæterne. Derfor indkaldes ALLE attesthæfter
(både fra Fase I og II). Attesthæfterne skal afleveres i den dertil opstillede kasse på
Studienævnsgangen (foran Studie- og Eksamenskontoret). Attesthæfterne skal være af-
leveret senest fredag d. 12. september.
Da det ikke er alle studerende, der har deres gang på Panum eller læser MOK, så beder vi dig
fortælle dem du kender, at de skal aflevere deres attesthæfter.
Attesthæfter, der nu er hos klinikudvalg eller kursussekretærer vil blive sendt direkte til Studie- og
Eksamenskontoret. Hvis du er i tvivl om dit attesthæfte er blevet modtaget på Studie- og eksamens-
kontoret, så kan du se på http://www.sund.ku.dk/Udd/Medicin/Attest/ om dit attesthæfte er
blevet registret. Der kan gå op til 14 dage efter modtagelsen af attesthæftet, til det bliver registreret.

Mvh

Studie- og Eksamenskontoret

Meddelelser

Medicinsk Fagråd
præsenterer:

BOGMARKEDET
Bogmarkedet afholdes
 fredag d. 12. september kl. 15-17
(Numre kan trækkes fra kl. 14)

Bøger til salg kan afleveres
tirsdag 9/9 kl. 17 - 19 eller
 torsdag 11/9 kl. 12 -15

Penge og ikke solgte bøger kan afhentes
tirsdag 16/9 kl. 14 - 17 eller
 torsdag 18/9 kl. 12 - 15

Det hele foregår i MF�s lokaler i bygning 1.2
(den gamle læsesal)

Bemærk: MF forbeholder sig ret til at afvise bøger mv, som MF skønner usælgelige.

UDENLANDSKE GÆSTEFORELÆSERE TIL
DANMARK 1998 UNDER
KULTURAFTALEPROGRAMMERNE.

Fra Rektorkollegiet har Det internationale Kontor modtaget opslag vedrørende udveksling af
gæsteforelæsere 1998 mellem Danmark og en række lande.

De pågældende lande er: Belgien (Det flamske sprogsamfund), Bulgarien, Egypten, Grækenland,
Holland, Italien, Kina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet, Tysk-
land (Pulje på 50 dage, man ønsker færre personer til længere ophold), Ungarn og Østrig.

I den anledning indkaldes hermed indstillinger af gæsteforelæsere fra udlandet til Københavns
Universitet. Ved institutterne bedes man gennem sin institutbestyrer fremsende indstillinger til
eget fakultet senest tirsdag 21. oktober 1997. Ved fakulteterne bliver de modtagne
indstillinger dernæst prioriteret og fremsendt til endelig prioritering ved Det internationale Kon-
tor, der fremsender samlet svar til Rektorkollegiet.

Informationsmateriale og indstillingsskema kan rekvireres ved eget institut, fakultet eller direkte
fra Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010 København K, tlf. 35 32 38 96/
35 32 39 02, fax 35 32 39 00, e-mail: bep@adm.ku.dk

Med venlig hilsen

Jan Karlsson
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Fase I

FRITAGELSE FOR KEMI?

Hvis du har en matematisk studentereksamen med kemi som valgfag på A-niveau, eller har gået
på matematisk-kemisk gren, kan du fritages for medicinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte
Birkbøll lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og studiesekretæren for kemi får besked
om fritagelsen, og du kan få fritagelsen attesteret i attesthæftet f.eks. i forbindelse med indskriv-
ning af karakter for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på fritagelsen.

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat til eksaminatorier og øvelser i kemi. Skulle du
have lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi behøver du ikke aflevere kopi af dit eksa-
mensbevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at
keminiveauet svarer til kemi på A-niveau.

Fase II
FASE-II-FEST

Vi har reserveret klubben d. 27/9 til fase-II-fest.

- HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆLLLLLLP os (!

Vi skal bruge ca. 100 frivillige til at stable festen på benene. Sæt dit personlige præg på denne fest
, og udfør lidt frivilligt arbejde, der kan fylde op i dit ellers helt blanke CV.

1. møde er i klubben d. 9/9 kl. 16.00.

Vi ses,

Kristina og Kirsten

VEDR. FORELÆSNINGER I MEDICIN OG
KIRURGI PÅ 12. SEMESTER.
     Finn Hardt og Gudrun Boysen har byttet forelæsningsdage således:
     Torsdag d. 9/10 kl. 08.15-09.00 forelæser Gudrun Boysen om apoplexia
     cerebri og fredag d. 14/11 kl. 08.15-09.00 forelæser Finn Hardt om
     alkoholbetingede somatiske lidelser.

     Venlig hilsen

     Rita Dalhammer
     sekretær for klinikudvalget Rigshospitalet

OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du
har mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved at være dobbelt så stor målt i studietid og
vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II på et videreudviklet fagligt niveau demonstrere en indsigt og en færdighed
i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den videnskabelige proces� faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator
(vejleder) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL
I (& II) vil du finde �mærkede� emner (markeret med en *) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges
som emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv finde et emne og en vejleder, idet vejlederen
dog skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt i betænkningen. Når du starter på din
OSVAL II opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af emne/titel samt vejleder i OSVAL-
sekretariatet. Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekretariatet.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget, OSVAL II-betænkningen og emnekataloget
for OSVAL I & II, der kan revireres hos OSVAL-sekretariatet.

FORESTILLINGER OG FORANSTALTNINGER OVER FOR SYGDOMME
- DET DANSKE SUNDHEDSVÆSENS HISTORIE

Kort kursusbeskrivelse
Kurset handler om, hvad den nyeste forskning kan fortælle os om sundhedsvæsenets udvikling
i Danmark. Lærerne kommer fra fag som historie, politologi, etnologi og medicin og er alle en del
af den nye retning inden for medicinhistorien, der er vokset frem i de sidste tyve år. Denne beskæf-
tiger sig både med nye teorier, ofte inspireret fra andre fag, og med nye emner som sundheds-
oplysningen, børnene, institutionerne, de fødende, seksualiteten, kræftbehandlingen mv.

Målsætning
Målet med dette kursus er at give deltagerne en indsigt i, hvordan nogle væsentlige dele af sund-
hedsvæsenet er ændret og formet gennem århundrederne, som baggrund for at forstå dets nu-
værende udformning, specialisering, prioriteringer og aktiviteter.

Form
Kurset afholdes 1-5 december 1997 på Panum Instituttet i lokale nr. 21.1.24 med 24 deltagere,
overvejende Fase II studerende.  Er der ledige pladser, kan andre interesserede optages gratis på
kurset.

Tilmelding
Til kursussekretær Marianne Johansen, Afdeling for Social Medicin & Psykosocial Sundhed,
Blegdamsvej 3, 2200 København N, tlf.: 35 32 79 84.
Eventuelt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Signild Vallgårda, Afdeling for
Sundhedstjenesteforskning, samme adresse, tlf.: 35 32 79 68.

Program:

Mandag 1/12
9.00 - 11.45 Hvorfor begyndte staten at interessere sig for befolknin-
gens                                sundhed?

Lektor, cand.mag., dr.med. Signild Vallgårda,
                           Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

12.15 - 15.00 Det naturlige som argument i sundhedsoplysningen i 1700-
og 1800-tallet

Adjunkt, ph.d. Signe Mellemgaard,
                            Institut for Arkæologi og Etnologi

Tirsdag 2/12
9.00 - 11.45 Kræftbehandling i Danmark
Ph.d. studerende, cand.med. Heidi Kyhl,
                           Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

12.15 - 15.00 Specialisering i sundhedsvæsen og lægestand. Hvorfor og
hvordan? Historiske udviklinger og nationale forskelle.

Signild Vallgårda

Onsdag 3/12
9.00 - 11.45 Seksualbiologi i Danmark - om lægen og den perverse

Ph.d. studerende, cand.med., Christian Graugaard,
                           Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori

12.15 - 15.00 Jordemødrene og antiseptikken
Adjunkt, cand.phil. Anne Løkke, Institut for Historie

Torsdag 4/12
9.00 - 11.45 Racehygiejnens historie i Danmark

Forskningslektor, ph.d. Lene Koch,
                           Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

12.15 - 15.00 Lægerne og de raske spædbørn
Anne Løkke

Fredag 5/12
9.00 - 11.45 Skolebørn som et sundhedsproblem
Lektor, ph.d. Ning de Conninck-Smith,
                           Center for Kulturstudier, Odense Universitet

12.15 - 15.00 Hvorfor flyttedes fødslerne fra hjem til sygehus, og havde
det betydning for den perinatale dødelighed?

Signild Vallgårda

Kurset er godkendt som en uges VKO-kursus for lægestuderende.
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VKO - VALGFRI KURSER OG OPHOLD

Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement af ialt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge
fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester, men kan gennemføres på et hvilket som
helst tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8. semester til indtegning til eksaminer
på 13. semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13. semesters eksaminer, at der foreligger
fuld godkendelse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde i indland og udland (f.eks. IMCC og lig-
nende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil
sige at ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke er studenter

eller
b) udenfor semestermånederne

eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser
godkendes ikke.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold og aftale vilkårene for dette. Institut for
socialmedicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universi-
tetet honorerer ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet med
opholdet, rejse, kost og logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at du frit kan vælge mellem formaliserede kurser
i fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og høj-
skolers undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter, og
deltagelse i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot sikre dig at kurset/mødet er/kan
godkendes som VKO - er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser finder du i lektionskataloget. Desuden annon-
ceres løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til forhåndsgodkendelse kan fås i sekretaria-
tet).

ATTESTATION

Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder
er det en god idé at have en på forhånd udfyldt attestformular klar, som kun kræver foredragshol-
derens eller kursussekretærens underskrift. Attestationsblanketterne kan hentes i skufferne - tag
en stak så du altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres -brug de dertil fremstil-
lede attestationsblanketter, ikke dit attesthæfte.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point. Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver
brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2
døgnvagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal
få et fagligt udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6 uger, tager du alle dine attestationer med
ind på VKO-sekretariatet. Sekretæren vil så tælle points (der skal gerne være 30) og stemple i dit
attesthæfte.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor landets grænser, der ikke er annonceret i
kursuskataloget eller som �ugens tilbud� - opnå godkendelse efter forelæggelse for VKO-udval-
get. Benyt skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begrænsninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-pro-
jekter og lignende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og tilrettelæggelse af studieophold ved udenland-
ske universiteter eller højere læreanstalter kan opnås ved:

Det internationale kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du velkommen til at henvende dig til sekretæren for
VKO. Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.

Udvalget for valgfri kurser og ophold

  LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

Tilbud til Fase 2-studerende
LKF tilbyder muligheden for at træne følgende kliniske færdigheder
Droplægning
Sutur
Katerisation af blære
Genoplivning
G.U.
Er du interesseret i at forbedre disse evner er laboratoriet åbent
Tirsdag & Torsdag 16.00 - 21.00
LKF finder du i Teilumbygningen, afsn. 5404.  Du bedes
 benytte indgangen ved bagenden af bygningen,
 hvor du skal forvise gyldigt studiekort.

Med venlig hilsen,
Studentervagterne

TIL ALLE 11. OG 12. SEMESTER-
STUDERENDE

I forlængelse af de sidste afholdte turnusinformationsmøder, afholder FADL igen i samarbejde
med (YL) Yngre Læger og (GYL) Gruppen af yngste læger nyt

TURNUSINFORMATIONSMØDE

MØDET AFHOLDES I

LUNDSGAARD AUDITORIET

MANDAG  DEN 8. SEPTEMBER 1997,
 KL. 16.00 � 19.00

VEL MØDT

FADL�s turnusudvalg

INFORMATIONSDAGE FOR MEDICINSTUDERENDE
PÅ 12. SEMESTER DEN 24. TIL 25.
OKTOBER 1997.

Sønderjyllands Amt afholder informationsdage for medicinstuderende ovennævnte dage med
information og rundvisning på Haderslev og Sønderborg sygehuse.
Hvis du/I er interesseret heri kan invitationer fås ved henvendelse til Pia Ibsen på eksamens-
kontoret.
Tilmeldingsfrist er den 24. september 1997.

Med venlig hilsen
Inger-Marie Hansen
fuldmægtig

Scolarstipendiater til �STIMULUS� projektet.

Biomekanisk Laboratorium søger medicinske studerende, som har lyst til at arbejde med bio-
mekanik, til EU-projektet �STIMULUS�.

I �STIMULUS� skal der primært foretages en række basale vibrationsmålinger på implanterede
hofteproteser for at fastlægge den optimale måleteknik.

Målingerne bliver udført som post mortem studier.

Der kræves gode kundskaber i mekanisk fysik samt lyst og evner til at arbejde med avanceret
elektronik, herunder PC - baseret måleudstyr, men først og fremmest kræves der lyst til at med-
virke til at opbygge et forskningsteam omkring projektet.

Der vil være gode muligheder for videnskabelige publikationer i forbindelse med projektet, lige-
som projektet vil indebære et tæt samarbejde med de øvrige projektdeltagere i EU.

Om 2 år skal der foretages kliniske målinger på opererede hoftepatienter, dels for at få en analyse
af de belastningsmæssige forhold i hofteprotesen, og dels for at få påvist løsningstendens i en
tidlig fase.

Yderligere oplysninger om projektet, herunder om løn og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse
til

Arne Borgwardt

klinikchef

Annoncer
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PRISOPGAVEBESVARELSE - ET ATTRAKTIVT
TILBUD!

En vellykket besvarelse af en af Universitetets Prisopgaver leder ofte til en god videnskabelig
karriere. Besvarelserne er ofte meget store såvel i omfang som i lødighed. Besvarelse af en prisop-
gave opfattes i dag som lidt gammeldags, og arbejdet hermed betragtes ikke med urette som
værende lige så stort, som det, der skal lægges i Ph.D.-studiets afhandlingsdel.
   Der eksisterer imidlertid en alternativ Prisopgave, hvis besvarelse ikke er fuldt så krævende, men
som indeholder attraktive incitamenter i form af videnskabelig udfordring, tværfaglighed, aner-
kendelse og økonomisk gevinst: �Synoptik Fondens Prisopgave�.
   Synoptik Fonden besluttede i 1995 at give 100.000 kr. til den bedste besvarelse af en årligt
udskrevet prisopgave. Prisopgavernes emner er forankrede i emnekredsen: optik, syn og øjensyg-
domme. Formuleringen af opgavernes ordlyd tilstræber, at prisopgaverne kan besvares af stude-
rende og uddannede personer indenfor mange fagområder - biologi, medicin, optik, psykologi og
samfundsfag.
   For en medicinstuderende kunne en besvarelse f.eks. være en kærkommen lejlighed til at �eks-
pandere� en passende OSVAL II opgave eller være en spændende forskningschance. Vejledning
og hjælp kan findes i mange miljøer. Der er således tilsagn om støtte fra øjenafdelinger, praktise-
rende øjenlæger og optikere.

I år er Prisopgaven:

Det gode syns betydning for læseprocessen.

Der ønskes en analyse af den biologiske synsfunktions forskellige elementer og disses relation til
overordnede hjerneprocesser, herunder rumsans, formsans, sprog, intellekt og hukommelse.
   Prisopgaven skal afleveres senest den 31. maj 1998, og bedømmelsesudvalget færdiggør sin
bedømmelse senest den 31. august 1998.
   Prisopgaven skal skrives på dansk, norsk eller svensk. Besvarelsen skal være forsynet med et
resumé på højst 1 side, som er egnet til offentliggørelse. Besvarelsen skal afleveres i 6 eksemplarer
under mærke. Besvarelsen skal ledsages af en lukket kuvert med oplysning om navn og adresse på
forfatteren og angivelse af mærket på ydersiden.
   Til bedømmelse af indkomne besvarelser benyttes Synoptik Fondens bedømmelsesudvalg:
Øjenlæge Claus Ege Nielsen, optometrist Torben Helstrup, docent, cand. merc. Leif Kristensen
(formand) og professor dr. med. Jan Ulrik Prause. Udvalget kan tilknytte særlig ekspertise efter
behov.
   Synoptik Fonden afholder omkostningerne til trykning af mindst 250 eksemplarer af den beløn-
nede Prisopgave, hvoraf prismodtageren modtager 50 eksemplarer, mens Synoptik Fonden kan
anvende de resterende eksemplarer til uddeling. Valg af oplag og formgivning varetages og forestås
af Synoptik Fonden efter forudgående at have konsulteret prismodtageren. Ophavsretten til-
kommer prismodtageren.

KULTURAFTALESTIPENDIER TIL EN RÆKKE
LANDE 1998/99.

Fra Rektorkollegiet er der modtaget opslag for kulturaftalestipendier, der forventes stillet til rådig-
hed for danske studerende og forskere til studieophold i udlandet i det akademiske år 1998/99.

Følgende lande forventes i henhold til kulturaftaler eller stipendieudvekslingsaftaler at tilbyde
statsstipendier til danske studerende og forskere til studieophold  1998/99:

Med ansøgningsfrist for studerende 1.oktober 1997:
Japan (Kun til Tokai University).
Tyskland.

Med ansøgningsfrist for studerende 1. november 1997:
Belgien (Det flamske sprogsamfund)*
Bulgarien*
Egypten
Estland
Finland
Grækenland*
Holland*
Island
Israel*  **
Italien*  **
Kina
Letland
Litauen
Polen*
Portugal
Rumænien*
Rusland*
Schweiz
Den Slovakiske Republik*
Spanien*  **
Den Tjekkiske Republik*  **
Tyrkiet*
Ungarn*
Østrig*

Bemærk, at de med * mærkede lande også tilbyder sommerstipendier til deltagelse i sprogkurser
i løbet af sommeren 1998. Sommerstipendier kan ikke søges i forbindelse med dette opslag. Af
det materiale der udleveres vil man se oplysninger om sommerkurser, men interesserede skal altså
afvente senere opslag i Universitetsavisen m.fl., som forventes at finde sted november/december
1997.
NB - Opslag af sommerkurser til Italien 1998 har fundet SÆRSKILT sted i Universitetsavisens
nr. 12 og 13. Sidste frist for aflevering af ansøgninger til Romansk Institut til prioritering: 10.
september 1997.

Bemærk for de med ** mærkede lande, at kulturaftalen endnu ikke er underskrevet, og at der derfor
må tages forbehold med hensyn til aftalens indhold (f.eks. antal stipendier, det enkelte opholds
varighed m.v.).

For enkelte lande er der særskilte opslag, der forventes at følge i årets løb. Det kan for Japans
vedkommende meddeles, at der under forudsætning af de japanske myndigheders bevillinger kan
forventes følgende opslag:
Monbusho 1999-2001: To stipendier af henholdsvis 2 og 1½ års varighed for kandidater. Opslags-
tidspunkt: April 1998.
Der må tages forbehold for ændringer. Interesserede bedes afvente opslag i universitetsaviserne
eller evt. kontakte Rektorkollegiet og/eller Den Japanske Ambassade, Pilestræde 61, 1112 Kø-
benhavn K, tlf. 33 11 33 44.
For Tysklands vedkommende gælder dette opslag de såkaldte Jahresstipendier. Der vil i løbet
af september/oktober 1997 blive fremsendt opslag fra Rektorkollegiet om Semesterstipendier og
Hochschulsommerkursstipendier (under DAAD). Disse henvender sig dog alene til germanistik-
studerende til studier i tysk sprog og litteratur.

Der er ikke kulturaftaler med USA, United Kingdom eller Frankrig. De, der måtte
ønske oplysninger om evt. stipendiemuligheder til disse lande, bedes henvende sig som følger:
USA: Fulbright Kommissionen, Fiolstræde 24, 3. sal, 1171 København K., tlf. 33 12 82 23.
United Kingdom: The British Council, Gl. Mønt 12, 3., 1117 København K, tlf. 33 11 20 44.
Frankrig: Institut Francais, Rosenvængets Allé 38, 2100 København Ø, tlf. 35 26 55 82

Ansøgningsskema samt oplysningsmateriale, dels vedrørende de generelle ansøgningsbetingelser
for såvel studerende som forskere, dels vedrørende hvert enkelt lands stipendietilbud, fås ved
henvendelse til Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010 København K., tlf.
35 32 39 02/35 32 38 96 kl. 10-15 dagligt, fax 35 32 39 00, e-mail bep@adm.ku.dk

Ansøgningsprocedure for studerende:
Studerende indskrevet ved Københavns Universitet skal indsende deres ansøgning til Det inter-
nationale Kontor på ovenstående adresse, hvorfra samtlige ansøgninger efter fristens udløb
bliver sendt til prioritering ved relevante institutter. Efter prioritering sendes ansøgningerne til
Rektorkollegiet, som forestår den endelige udvælgelse. Endelig bekræftelse på tildeling af stipen-
dier forventes at foreligge i juli 1998 fra Rektorkollegiet, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553
København V. tlf. 33 92 54 33/32, fax 33 92 50 75.

Studerende skal opfylde følgende betingelser:
1) have læst mindst 2 år ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark - i visse tilfælde have en
bachelorgrad, se oplysningsblad for hvert enkelt land (indgår i materialet til udlevering fra Det
internationale Kontor),
2) have gode sprogkundskaber,
3) kunne godtgøre, at studieopholdet i udlandet indgår som et naturligt led i den danske uddan-
nelse,
4) selv udarbejde forslag til et studieprogram.
For visse landes vedkommende er det et krav, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det
ønskede studiested i udlandet. Der vil altid være en fordel, at der er kontakt i forvejen.

Studerende indskrevet ved andre videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke søge gennem
Københavns Universitet.

Ansøgningsprocedure for forskere:
Ansøgninger fra forskere skal ikke prioriteres af institutionerne. Forskere kan derfor indhente og
indsende ansøgninger direkte til Rektorkollegiet Sekretariat (se adresse ovenfor) senest 1. decem-
ber 1997. Dog, for Japan (Tokai University) er fristen 25. oktober 1997.
For Tysklands vedkommende er fristerne for stipendietyperne �Studienaufenthalte
ausländischer Wissenschaftler� og �Forschungskurzstipendien für jüngere Wissenschaftler� 15.
september 1997 og 15. marts 1998 til studieophold hhv. fra januar og juli 1998. Dette fremgår
af oplysningsblad (udleveres af Det internationale Kontor eller direkte fra Rektorkollegiet).

Forskere der har en kandidateksamen eller tilsvarende fra en højere uddannelsesinstitution i
Danmark kan søge. Der skal udarbejdes detaljeret program for studieopholdet. For visse landes
vedkommende er det et krav, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det ønskede studiested.
Det vil altid være en fordel, at der er kontakt til det ønskede studiested.

Med venlig hilsen

B. Pedersen
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FORSKNINGSPROJEKTER

Er du stud.med. med lyst til grundforskning har vi brug for friske kræfter. Vi beskæftiger os
hovedsageligt med kvantitering af strukturer i centralnervesystemet, så interesse for hjernen er en
fordel men ingen forudsætning.
Du kan henvende dig til Neurologisk Forskningslaboratorium, Københavns Kommunehospital,
til læge Bente Pakkenberg eller ledende laborant Hans Jørgen Jensen på tlf. 3338 3840 eller 3338
3841.

Venlig hilsen

Bente Pakkenberg
Laboratorieforstander, læge, dr.med.
Neurologisk Forskningslaboratorium

JOAN-SØSTRENE

søger kvinder i København og omegn, som ønsker at arbejde kvindepolitisk (ulønnet) indenfor
områderne vold, voldtægt, incest og seksuel chikane.

Du skal have et stort personligt og tidsmæssigt overskud, og du skal minimum kunne deltage i
aftenmøder hveranden tirsdag i ulige uger samt i rådgivningsvagt hver 14. dag, mandag eller tors-
dag aften.

Vi er en gruppe kvinder mellem 23 og 60 år. Skriv lidt om dig selv. Vi vil gerne høre fra dig inden d.
7. oktober 1997.

Joan- Søstrene
Dannerhuset
Nansensgade 1
1366 København K.

Tlf. 33 14 74 84 Mandag og torsdag (19-21.30)

STUDENTERGÅRDEN

Fra omkring 1. februar 1998 og et halvt år frem forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang til
optagelse har studerende ved Københavns Universitet, Danmarks tekniske Universitet og tilsva-
rende højere læreanstalter. Der er fortrinsret for en færøsk student. Forespørgsel om eventuel
øvrig fortrinsret bedes rettet til Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af bestået 1. års-
prøve eller tilsvarende eksamen (et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t. 1.200 kr. pr.
måned + 20 kr. i kollegieafgift. Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengøring af fællesarealer.
Der er adgang til fælleskøkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have, tennisbane, billard- og
bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes telefon,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møblement i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
afhentes på stedet eller tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert (takst:
laveste A-post). Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til Studentergårdens efor Bent Jørgen-
sen, Tagensvej 15, 2200 København N, senest onsdag d. 1. oktober 1997 kl. 12,00.

VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER

UNIVERSITETSBOGLADEN siger velkommen til et nyt semester � ja, for nogle sågar et helt
nyt studie. Vi holder traditionen med at informere tæt om nye bøger, mangelsituationer, gode
tilbud etc. i MOK. Så husk at kigge efter vores spalte.
Der er to generelle forhold, som vi vil indlede med at gøre opmærksom på:
· De danske forlag � og især Munksgaard � har været dårligt forberedt til denne semester-
start. Vi kan konstatere, at hele otte titler ikke har været færdigtrykt inden 1. September. Det er for
ringe, men vi beder om forståelse for, at vi ikke har kunnet skaffe bøger, som ikke er trykt endnu.
Nedenfor finder du en liste over �problembøgerne� med angivelse af, hvornår vi forventer at have
disse titler på hylderne.
· De udenlandske bøger er næsten 100% på plads og i orden � p.t. mangler vi hardback
udgaven af Alberts: The Cell, men har stadigvæk den hæftede udgave på lager. Til gengæld har
udviklingen i valutakurserne betydet, at priserne på de udenlandske bøger er steget en del. Såvel
GBP som US$ er blevet mere end 10% dyrere siden sidste semesterstart � og det smitter natur-
ligvis direkte af på bogpriserne.

Problembøgerne
Anatomi
Feneis: Anatomisk billedordbog � er under genoptryk og forventes ca. 15.09.97
Rytter: Anatomiens navne � ny udgave forventes i løbet af uge 37 � dvs. næste uge.

Medicinsk mikrobiologi og immunologi
Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi � udsolgt fra forlaget � forventes i ny udgave i foråret 1998.
Kontakt underviserne for alternativer.
Pensumbeskrivelse i immunologi  - udsolgt fra forlaget � vi har ingen melding om genoptryk eller
ny udgave i skrivende stund. Vi informerer snarest muligt i MOK.

Medicin
Hippe: Akutte medicinske tilstande � udsolgt fra forlaget � ny udgave forventes i oktober måned.
Engquist: Memo Medica �ny udgave forventes i oktober måned � vi har nogle få eksemplarer af
den gamle udgave på lager.

Oto-, Rhino-, Laryngologi
Jepsen: Øre-, næse-, halssygdomme � Hoved- og halskirurgi  - under genoptryk � forventes på
hylderne ca. 15.09.97

Psykiatri
Hemmingsen: Klinisk psykiatri � under genoptryk � forventes på hylderne igen ca. 19.09.97.

Legathåndbog på tilbud��
UNIVERSITETSBOGLADEN har i denne semesterstart tilbud på Kraks legatvejviser til uddan-
nelse. Bogen indeholder 1.900 søgbare legater � og mon ikke der kan være brug for dette nu.
Prisen har vi banket i bund � den plejer at koste kr. 128,00 � Nu koster den kr. 38,00!!!!

Papirvarer på tilbud�..
I lighed med tidligere har vi i år en masse stærke tilbud på studierelevante papirvarer � se vores
tilbudsavis!  Der er rigtig mange penge at spare�����..

Texas lommeregnere på tilbud����
Frem til og med 15.10.97 har vi tilbudspriser på følgende modeller:

Nupris Normal Pris
* TI-30Xa 128,00 168,00
* TI-36Xs 225,00 234,00
* TI-68 348,00 376,00
* TI-83 698,00 853,00
* TI-86 (NYHED) 1285,00 1350,00
* TI-92 1675,00 1895,00
* BA II 325,00 358,00

Hav et godt og udbytterigt semester���������.

Universitetsbogladen
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HVAD ER SIMS?

Navnet �SIMS� er en forkortelse for Studerendes IdrætsMedicinske Selskab. SIMS er en basis-
gruppe for medicinstuderende ved Københavns Universitet, dog betegner vi os selv som en
forening.

Vores formål er:
À At fremme interessen for idrætsmedicin.
À At forbedre uddanelsesmulighederne indenfor idrætsmedicin.

Vores aktiviteter.
Vi har bl. a. arrangeret:
À Et VKO-godkendt ugekursus lavet i samarbejde med DIMS.
À Foredrag om f.eks. idrætspsykologi, skiskader, idrætsimmunologi, biomekanik, bjerg-
bestigning, dykning, rygskader og m.m. De fleste foredrag er for alle.
À Kurser i f.eks. bandagering (tapening), diagnosticering af knæ-,ankel- og skulderskader,
idrætsmedicinsk arbejde ved landsholdslæge, Mogens Kreutsfeldt og m.m. De fleste kurser er
kun for medlemmer.
À Studentersociale arrangementer som f.eks. vores årlige idrætsdag, go-car racing, grill-
party, paintball og m.m.
Møder, hvor vi orienterer hinanden om, hvor langt vi er kommet med de forskellige arrangementer
samt tager beslutninger om foreningens aktiviteter. Man behøver man ikke være medlem
for at kunne komme til møderne. Alle er velkommen til at kigge forbi og få en
kop kaffe. Det er helt gratis og uforpligtende.

Vores relationer.
Over os har vi DIMS, Dansk IdrætsMedicinsk Selskab, som vi samarbejder med om nogle arran-
gementer, bl. a. udvikling af nye uddannelsesmuligheder. Desuden laver de en masse arrangemen-
ter, som SIMS-medlemmer kan få lov at deltage i. Over DIMS findes organisationen, FIMS
(Federation Internationale Medicine Sportife), som bl.a. arrangerer internationale idrætsmedicinske
kongresser.

Vores tilholdssted.
Vi holder til i lokale 9.2.3 på Panum (næsten lige overfor mdb), hvor vi en gang imellem holder
møder. Udenfor lokalet har vi en opslagstavle hvor man kan læse om vores aktiviteter. Vi har også
en postkasse, hvor man kan lægge beskeder, hvis man vil i kontakt med os. Alternativt kan de mest
aktive medlemmer i SIMS kontaktes på nedenstående telefonnumre.

Vores medlemmer.
Medlemmer af SIMS er medicinstuderende, der har interesse for idrætsmedicin, og som engang
imellem har tid, lyst og lejlighed til at komme til vores arrangementer. Man kan sagtens være
medlem uden selv at være aktiv - det er de fleste. Hvis man selv har en ide til et idrætsmedicinsk
emne, som kunne være interessant for andre, kan man hos SIMS få alt den opbakning man har
brug for, til at stable et arrangement på benene. Det kan være kontakter til foredragsholdere, hjælp
til hvordan man bestiller lokaler, eller til at skrive indlæg til MOK og lave PR for sit arrangement.
Hvis du har en god ide, så kom til et af vores møder og lad os se, hvad vi kan gøre.

Hvordan bliver jeg medlem?
À Man kan blive medlem ved at indbetale 50,- kr. på GIRO 6 078567, hvor man udfylder
blanketten med navn, tlf. og holdnummer.
À Man kan også kontakte vores kasserer Lars Windfeldt Hansen.
À Endelig kan man melde sig til ved et møde.
Det koster 50 kr. uanset hvad at blive medlem og det dækker indtil næstkommende 1. September.

Medlemsfordele.
À Fortrinsret ved eftertragtede arrangementer, hvor der er begrænset deltagerantal.
À Mulighed for at låne bøger og andre ting (f.eks. vippebræt).
À Invitationer til specielle arrangementer (f.eks. internationale konferencer).

Vigtige kontaktpersoner.
Hvis du vil vide mere om:
À DIMS; Formand, Jens Rasmussen; 31.21.88.01.
À Arrangering; Næstformand, Jonas Meile; 35.36.61.16.
À Indmeldelse: Kasserer, Lars Windfelt Hansen; 35.43.47.05.
À Lån af bøger m.m: Sekretær, Susan Bjerregård Petersen; 45.97.46.02.

På vegne af SIMS

 Susan Bjerregård
(sekretær)

HEJ ALLESAMMEN!!

Jeg håber, i alle har haft en rigtig god sommer, og at i nu er friske og veloplagte til et nyt semester
med en masse spændende SIMS-aktiviteter. Vi afholder første møde torsdag den 17/9 kl.
1600  i FaDL�s Store Mødelokale ud for byg. 1, 2. sal. Jeg glæder mig til at se en masse både �nye
og friske� og �gamle og garvede�.

Allerede nu har vi følgende arrangementer planlagt for semesteret:
September:
·  Et introduktionsmøde for alle interesserede.
Oktober:
·  Generalforsamling.
November:
·  Kursus i skulder-, knæ-, og ankelskader.
·  Stort foredrag om ernæring i forbindelse med eliteidræt.
December:
·  Julemøde med foredrag om skiskader af Idrætslæge Per Hölmich.

Derudover planlægger vi som sædvanligt løbende nye arrangementer af både idrætsmedicinsk og
social art, så hvis du har nogle gode ideer eller bare har lyst til at se, hvad idrætsmedicin drejer sig
om, så kom og vær med til semesterets første møde.

Kom glad ! (som sædvanligt)

Med venlig hilsen og på gensyn

Susan Bjerregård
Sekretær

Basisgrupperne

HVAD ER GIM?
GIM er en gruppe åben for alle medicinstuderende og læger.
GIM´s formål er :
- at udbrede kendskabet til alternative behandlingsformer blandt         læger og medicinstuderende
- at diskutere disse i et åbent og kritisk forum
- at relatere alternativ behandling til anerkendte behandlingsmeto-      der.
Udover at være en nysgerrigt arbejdende gruppe er GIM også et studentersocialt forum, hvor du
kan mødes med studerende fra alle semestre under mere afslappede former end det daglige
studie.

Hvorfor GIM?
Når vi kommer ud som læger vil ca. hver 3. patient anvende alternativ behandling som et supple-
ment til den, vi kan tilbyde dem, og dermed vil de have et behov for at blive vejledt om hvad det
er, og hvordan det virker. Derfor er det vigtigt, at vi kender de forskellige alternative behandleres
teorier, arbejdsmetoder og resultater.
Desuden er den holdning udbredt i gruppen, at man ikke skal forkaste den alternative behandling,
blot fordi man er uvidende om den. Man må undersøge den og finde ud af om, eller hvordan, den
kan bruges i behandlingen af sygdomme.

Hvordan bli�r jeg GIM´mer?
Hvis du har lyst til at høre mere om GIM kan du møde op på vores møder, der annonceres i MOK.
Der vil altid være nogle fra gruppen, som kan svare på de spørgsmål du evt. har til gruppens
arbejde. Du vælger selv graden af engagement i gruppen; møderne er åbne, også for et enkelt
arrangement.

Vi glæder os til at se dig!
Universitetets og de øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik

     Nørre Allé 53, 2200 København N, Danmark

tlf. +45  35 37 61 98
Fax +45  31 35 21 88          Åbent hverdage kl. 12 - 18

STUDENTERIDRÆT - NY SÆSON

Aerobic, fodbold, ballet, svømning, hockey, intercrosse, tai-chi, standarddans, skigymnastik, vand-
polo, håndbold, løb, volleyball, gymnastik, fægtning, basketball, skøjteløb, selvforsvar, ballstik,
klatring, springgymnastik, yoga, rulleskøjteløb, squash........
Der er tilmelding fra 1. september. Priser fra 300 kr. for en hel sæson (1/9-31/5 98). Se efter det
nye program på Panum eller kom over og hent et på Universitetets Studenter Gymnastik, Nørre
Allé 53, 2200 Kbh N.
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PANUMKORET - ET KOR FOR STUDERENDE
søger nye medlemmer

Har du kor erfaring?
Har du lyst til at synge både rytmisk og klassisk og arbejde seriøst med korsang?

Vil du møde studerende på tværs af fag og semestre?

Så er vi et kor bestående af 40 medlemmer. Vi har eksisteret i fire år. Vi øver i Studenterhuset,
Købmagergade, hver torsdag kl. 16.30 til 18.45.
Vores dirigent hedder Gorm Larsen.
Vi arbejder seriøst og laver et par koncerter hvert semester og synes også, at det er vigtigt at have
det hyggeligt sammen udover korprøverne.
Vi søger hovedsageligt alter og basser, men også enkelte tenorer og sopraner.

Lyder det som noget for dig, så ring for yderligere information hos Gorm (3139 4446) eller
Katrine (3834 1232) eller mød op torsdag den 11. september kl 16.30.

ANTROPOSOFISK STUDIEKREDS.

Vi er en gruppe medicinstuderende der i foråret 97 har samledes en række aftener på Panum for
at læse i Rudolf Steiners bog om udvidelse af lægekunsten og diskutere antroposofisk medicin.
Dette vil vi fortsætte med i efterårssemesteret, og første møde vil finde sted onsdag d. 3/9 kl.
19:30 i den antroposofiske klinik på Kong Georgsvej 15 på Frederiksberg. Her vil vi
sammen med Hans Abildgård (han er antroposofisk læge) fastlægge studiekredsens videre ar-
bejde. Således er alle velkomne til dette introducerende møde - også selvom du aldrig har hørt om
antroposofi eller Rudolf Steiner før, men blot er interesseret i at lære om en alternativ måde at se
verden og lægekunsten på. Det skal dog påpeges at studiegruppen senere hen i forløbet midler-
tidigt lukker for tilgang af nye medlemmer, således at den kontinuerlige proces sikres.
Udover dette første møde vil vi mødes hver tredie onsdag samme sted og samme tid.
Dvs.: onsdag d. 24/9

onsdag d. 15/10
onsdag d. 5/11
onsdag d. 26/11
onsdag d. 10/12

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød glade op på onsdag. Hvis du har spørgsmål så
kontakt: Christian (tlf. 38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).

MILJØ OG SUNDHED PÅ TVÆRS AF FAG

Nyt kursus på tværs af de traditionelle fag discipliner søger at kvalificere studerende til at håndtere
komplekse problemstillinger inden for miljø og sundhed med relation til vand.

Inden for de mange fagområder eksisterer forskellige billeder af og visioner om fremtiden. På
kurset �Miljø og sundhed på tværs af fag� skabes et rum til at udveksle disse billeder og
visioner og til at udvikle tværfaglige tilgange til aktuelle miljø og sundhedsproblemer - med fokus
på vand. Deltagerne vil arbejde med at opnå teoretisk tværfaglig forståelse for miljø og sundhed
og konkret problemløsning i tværfaglige projektgrupper.

Alle fagområder - både humanistiske, natur-og samfundsfaglige - kan deltage på kurset. Interesse
for miljø, sundhed og tværfagligt arbejde er den eneste forudsætning for at deltage.

Kursets mål skal ses i lyset af samfundets hastige udvikling, hvor forandringer og teknologi vinder
stadig større indpas. Udviklingen er et produkt af vores søgen mod større viden og sikkerhed i
hverdagen. I takt med øgede muligheder viser det sig også at udviklingen producerer nye risici og
dermed større usikkerhed på mange områder, bl.a. inden for miljø og sundhed. Der er tale om
komplekse risici, der bliver sværere og sværere at adskille, set i forhold til de faglige tilgange, vi
opererer med i dag.

Forurening af grundvandet er et eksempel på, hvordan sundhed hænger sammen med den måde,
vi producerer vores fødevarer på og hvorledes vi behandler sygdomsangreb på dyr og mennesker.

At kunne håndtere de mangeartede risici i samfundet, vil kræve nytænkning og opbrud i fag-
traditionerne. Enkeltdiscipliner er ikke i stand til at bearbejde problemerne alene og må give op
over for helhedsløsninger, der kan imødegå samfundets krav.

En lang række fagområder skal på denne måde tage stilling til helhedsorienterede problemer og det
er derfor nødvendigt at uddanne folk med de fornødne kvalifikationer til helhedsorienteret problem-
løsning. En af kvalifikationerne er at kunne arbejde på tværs af de traditionelle faggrænser og
dermed udvikle tværfaglig kompetence og kreativitet.

�Miljø og sundhed på tværs af fag� er dermed et nyt tilbud for dem, der vil udvikle sig
fagligt i denne retning. Kurset afholdes i efteråret 1997 på Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole.Tilmeldingsblanket og yderligere information fås ved at kontakte:

Marianne Søndergaard
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Sektion for Metode og Projektarbejde Thorvaldsensvej
40
1871 Frederiksberg C
Tlf.: 35 28 21 51 eller e-mail: mar@kvl.dk

Der afholdes

   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening

    TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER 1997, KL. 16.00

I STUDENTERKLUBBEN

    Dagsorden:
     1. Valg af dirigenter.
     2. Valg af referenter.
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg.
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg.
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen.
     6. Lovændringer.
     7. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     8. Eventuelt.

Ad 6.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive lovændring til bestyrelsen.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR
1997/1998, SAMT GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

Valg til FADL�s repræsentantskab 1997/98 afholdes i perioden mandag den 13. oktober til og med
fredag den 24. oktober 1997.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere.
Flere på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVE-
RING AF OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL�s sekretariat. De er også  i dette MOK .

3.5/97gfindk.197

F.A.D.L.

Redaktionelt
Ak ja, så er ferien forbi, og et nyt semester er startet med alt hvad det nu må indebære. Sommeren
er blevet nydt til sidste solstråle, og vi vil her fra redaktionen ønske alle de små nye (norske)
studiner og studer velkommen til løvens hule.
Her på redaktionen er der sket ting og sager - 2 af redaktionens medlemmer er dælme gået hen og
har forgiftet sig - dog ikke med hinanden - et stort tillykke til Nikolaj og Else. Elelrs er alt ved det
gamle, som I kan se på bladet i dag. Computerne vil ikke som vi vil, og vores computerekspert Allan
slettede med stor fryd 3 timers arbejde, så derfor ser bladet ud som det nu gør - ingen tegneserier,
ingen overskrifter, ingen spydigheder fra os, kort sagt røvsygt.
Redaktionen består pt af Torben, Allan, Else, Nikolaj og Jon. Morten er gået under jorden efter
en eller anden eksamen, der åbenbart har taget særdeles hårdt på ham.
Tusind tak til Niels JJ, der kom og hjalp os her i denne fysisk og psykisk underernærede periode,.
I næste uge lover vi at være lidt mere på mærkerne så MOK kan blive lidt mere læseværdigt, men
det kan du jo også hjælpe lidt med bl.a. ved at sende os nogle flotte tegninger som vi kan sætte på
forsiden - du tjener 100 bobs på det !!

red./torben

IN MEMORIAM

Stud. med Hans Skov Knudsen døde pludseligt d. 29. juni 1997.
Hans manglede kun få år på studiet og døde, som havde levet, under en dans i Domus Medica.
Vi vil savne ham meget.

Turid S. Søndergaard &
Mette N. Hermansen

Meddelelser
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Universitetsmesse & Rus-fest
Et samarbejde mellem

Forenede Studenterråd og Studenterhuset

Hvor i alverden finder jeg Medicinsk Fagråd...?
Fagrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Fagrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post til fagrådet kan sendes til adressen: Medicinsk Fagråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/mfemail: mf@studmed.ku.dk

Fredag den 19. september 1997
kl. 12-18 & 20-05.00 i Købmagergade 52.

Mød studenterpolitikere og aktivitetsgrupper
og fest til den lyse morgen (band + disco) !

Medicinsk Fagråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvad er Medicinsk Fagråd ?

Medicinsk Fagråd er din lokale studenter-
organisation som medicinstuderende. Fagrådet
er den lokale del af universitetets store og brede
organisation: Forenede Studenterråd.

Fagrådet beskæftiger sig som
udgangspunkt med alt, der har vores interesse
som medicin-studerende. Reelt arbejder de
aktive studenerende i fagrådet med studienævns-
og fakultetspolitik. og sociale arrangementer.
Dvs. alt fra eksamens-regler, studieplaner og
klager over undervisningen til julefrokoster,
revyer og rus-ture.
Fagrådet holder møde mindst hver 3. uge dagen
før Studienævnsmødet. Studienævnet består af
fem studerende og fem undervisere. Dér bestem-
mer vi faktisk alt, der har med vores uddannelse
at gøre.
Se mødekalenderen og mød frejdigt op. – Alle
har tale og stemmeret.

Mødekalender for semestret

9/9 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Dokumentation for exa.til- og afmeld.
- Integration på 5. og 6. semster

30/9 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Tjeklister i klinikken
- Principper opstilling til valget

7/10 Generalforsamling og Opstillingsmøde
- Valg af bestyrelse for fagrådet
- Opstilling til december måneds
  "Valg til de styrende organer"

21/10 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Eksamensformer

11/11 Fagrådsmøde kl. 15.00
- Indtegningsbetingelser

Møderne afholdes ved Medicinsk Fagråds kontor
i bygning 1.2. Udover temapunkterne ovenfor er
de faste punkter "Tilbagemelding fra
semestrene" og "Studienævnets dagsorden" altid
på dagsordenen. Kaffe, the og kage serveres !

Dokumentationshæfte

Hvert eneste år dukker der sager op, hvor stude-
rende af uvisse årsager ikke er holdsatte, ikke får
tilsendt eksamensbrev mv. Vi kan alle sammen
blive enige om, at sådanne administrative brølere
hverken bør eller må finde sted. Men trods hen-
stillinger og smukke målsætninger er det desværre
de vilkår, vi studerende møder gang på gang. – Og
hvis uheldet er ude, står vi i en mildt sagt temme-
lig uheldig situation: Ikke uden grund er mange
utrygge ved ikke at kunne fremvise dokumenta-
tion for, at de har til- eller afmeldt eksamener og
holdsætninger.

I et forsøg på at stille os studerende i en
bedre situation har Medicinsk Fagråd derfor la-
vet et lille dokumentationshæfte. Hæftet inde-
holder fortrykte kvitteringer til hvert semester-
trins til- og framelding til eksamener og kommende
semestre. Det eneste, der mangler, er et navn - og
så stemplet fra eksamenskontoret.

Lad det være sagt med det samme: Hæftet er ikke
den ideelle løsning, men snarere en nødvendig re-
aktion på en kaotisk situation. Hæftet er ej heller
et krav à la attesthæftet, men et tilbud til de stu-
derende, som gerne vil have en skriftlig dokumen-
tation på, at de rent faktisk HAR udfyldt de nød-
vendige papirer på eksamenskontoret.

Hæfterne udleveres i kantinen mandag d. 8 sep-
tember i spisepausen (kl.12). Ellers kan de fås
ved henvendelse hos Medicinsk Fagråd, byg.1.2

KBI

Fagrådsmøde

Tirsdag den 9. september 1997 kl .15.00
Studenterorganisationernes mødelokale

(bygning 1.2)

– I forbindelse med mødet vil fagrådet servere
kaffe, the og kage –

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Tilbagemelding fra semstrene
4. Studienævnsmødet
5. Dokumentationshæfte
6. Integration på 5. og 6. semester
7. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent samt ansvarlig for næste
mødeindkaldelse i MOK.
Ad 3: Alle studerende kan møde op og fortælle
om, hvad der sker på deres semester. Dvs. alt fra
sociale arrangementer til problemer med lokaler,
undervisning mv. – emner som fagrådet kan tage
sig af.
Ad 4: Studienævnet for medicin holder møde
onsdag den 10. september. Vi gennemgår
dagsordenen og forbereder mødet.
Ad 5: Se artikel på siden her.
Ad 6: Se artikel på siden her.

Fagrådets møder vil i dette efterårssemester have
en række temapunkter på dagsordenen – ud over
de sædvanlige faste punkter. I møde-kalenderen
kan ses de foreløbige planer for temaerne.

Tag et initiativ !
Hvis du selv har ideer til fagrådstemaer, så mød
op fagrådets møder og fortæl. Man kan
selvfølgelig også ringe, skrive eller maile forslag
og kommentarer til fagrådet.

Via Fagrådets hjemmeside kan man altid følge de
aktuelle emner via dagsordener, referater samt
temaartikler.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand for Medicinsk Fagråd

SS

Bedre sammenhæng i
undervisningen på

5.-6. semester.

Det har i årevis været en kilde til frustration på
5.- 6. semester at undervisningen er så dårligt
koordineret. Fysiologiunderviseren må bruge tid
på at gennemgå cerebellums celler fordi
anatomerne ikke er nået til det, nyrens anatomi
må gentages fordi den er glemt, når vi når til den
i fysiologi, B-vitaminens transport over
tarmlumen gennemgåes fire gange osv.

Fagrådet vil i løbet af dette semester
forsøge at påvirke skemalægningen til en bedre
koordination, og yderligere opfordre til
samarbejde mellem de undervisere fra forskellige
fag, der er tilknyttet samme undervisningshold.
Arbejdet er kun lige ved at gå igang, og på
fagrådsmødet skal vi have nedsat en
projektgruppe til at tage sig af sagen.
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