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

MOK
nr. 2 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: IMCC's ulandsgruppe

Denne                               redaktion:

19:00
Gyser i Klubben
Danmark-
Kroatian og
Oasis i Forum

Zoologisk
eksperiment i
klubben. Kom
og se de nye
russere

16:00
Filmsklubben
holder planlæg-
ningsmøde på
MF's kontor

I dag er sidste
frist for
indlevering af
attesthæfter.

15:00 Introduk-
tion for nye
håbefulde Hus-
gruppemedlem-
mer i Studenter-
klubben
16:00 Møde i
Faglig Dag 97
gruppen hos
IMCC
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Princess Diana 1961-97
VI  ER LAMMET AF SORG
Der har hersket en nærmest fortvivlet stemning af lammelse og sorg her  på "DANMARKS MEST
ROYALE KOMMUNIKATIONSORGAN" MOK, efter  meddelelsen om Prinsesse Diana, Dodi
al Fayed og den tilsyneladende pattevisne chaufførs død i Paris for godt 10 dage siden.
Vi er  nu så fattede, at vi kan beskrive vores følelser, og det vil vi gøre med en spaltes stilhed!
Princess Diana 1961-97, Queen in our hearts.

CANDLE IN THE WIND

Music by Elton John
Lyrics by Bernie Taupin
To be sung at Princess Diana�s funeral, Saturday September 6, 1997.

Goodbye England�s rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed itself
Where lives were torn apart
You called out to our country
And you whispered to those in pain
Now you belong to heaven
And the stars spell out your name

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset
When the rain set in
And your footsteps will always fall here
Along England�s greenest hills
Your candle�s burned out long before
Your legend ever will

Loveliness we�ve lost
These empty days without your smile
This torch we�ll always carry
For our nation�s golden child
And even though we try
The truth brings us to tears
All our words cannot express
The joy you brought us through the years

Goodbye England�s rose
From a country lost without your soul
Who�ll miss the wings of your compassion
More than you�ll ever know

© 1997

Nå, da vi  alligevel ikke kan holde vores kæft en hel spalte, bringer vi her Elton Johns omskrevne
version af sit 1973 hit:

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

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

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

fredag 10.00 - 12.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid: tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid: Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon 44 53 53 00 lokal 3371
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00

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 tidsfristerne for
eksamenstilmelding!  Når du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på din ek-
samensansøgning, at du søger dispensation. Når du så senere modtager svar på din dispensations-
ansøgning, 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-tenta-
men.
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
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På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksaminer i mikrobiologi, farmakologi og viden-
skabsteori 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, forordnings-
lære 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 fremmøde 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, bortrejse
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 eksamens-
adminstrationen.

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 !!

Studiet
Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i Uge 36-38

Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder

Mandag 11 - 14 14 - 15 Jon Prause
16 - 19 15 - 16 Christian Engell

Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Aaberg
Onsdag 13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 16 - 19      15 - 16 Palle Rasmussen

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.

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

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?

På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som studievejledere for medicin. Vi træffes enten i
vores åbningstider, eller i telefontiden (se de nøjagtige tider forrest i hvert MOK, samt på vores dør
i bygning 9, 1. etage).

Du kan bruge os til rent informative ting:

- hvordan får jeg orlov ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- skal jeg have dispensation ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du måske har i forbindelse med studiet.
Utilstrækkelighedsfølelsen, nederlagsfølelserne ved at dumpe, koks i læsegruppen, uoverskuelig-
heden i det lange studium eller hvad det nu måtte være.

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen udenfor vores lokale. Her kan du sætte en seddel
op, hvis du mangler en at læse sammen med. Desuden laver vi hvert semester opsøgende vejled-
ning og afholder møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at komme før alting er brudt sammen - måske har
du nogle muligheder mht. studiet, som du havde overset/ikke kendte til.

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!

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 grun-
den til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart
herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse
af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er henholdsvis 1. august og 10. januar - men
det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt
undervisningen.

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

Hvis du føler, at du er stødt ind i problemer, du umiddelbart ikke selv kan løse, så henvend dig
i studievejledningen. Vi vil 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.
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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 dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. 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.

PSYKOLOGIEKSAMEN NU ELLER SENERE?

I forbindelse med omlægningen af psykolgiundervisningen er der åbnet mulighed for at gå til
eksamen allerede efter 2. semester.

Da undervisningen afsluttes efter 2. semester kan det være en fordel at gå op mens man stadig har
stoffet present. Det kan til gengæld være svært at få tid til både anatomi og psykologilæsningen.

Der er med andre ord 2 muligheder:

1) At gå op efter 2. sem. og have travlt med både anatomi og psykologi.

2) At vente med at gå op til efter 3. sem. hvor det til gengæld er et ½ år siden man sidst havde
undervisning.

Held og lykke.
Studievejledningen

AFLØSNINGSOPGAVE

Har du en speciel interesse indenfor et område, eller har du lyst til at arbejde med pensum på en
anden måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave. En afløsningsopgave er en opgave, der
helt eller delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere tidskrævende end blot at følge det
normale undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at vurdere den ekstra arbejdsbelastning,
som udarbejdelsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsopgave:
Anatomi I og II, psykologi, cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, farmakologi, mikrobiologi,
genetik, videnskabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern medicin og kirurgi,
retsmedicin, almen medicin, pædiatri og gynækologi & obstetrik.
Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag, som ikke er anført ovenfor, anbefales det at
forhøre sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en vejleder, som du kan finde enten på insti-
tutterne eller på en afdeling. Sammen med ham/hende udarbejder du en disposition, som skal
forelægges afløsningsudvalget til godkendelse.

Dette skal ske inden den 25. september (for vintereksamen)  og 25. februar (for sommereksamen).
Det er dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget i god tid forud for fristen, da opgaven skal
være godkendt på instituttet inden da. Især for afløsningsopgaver i cellebiologi og integreret
eksamen skal du være i god tid, da der her er tre institutter involveret i godkendelse af opgaven.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløsningsopgave, at den udarbejdes med henblik
på første eksamensforsøg i det pågældende fag. Der er ingen begrænsning for, i hvor mange af
de ovennævnte fag, du kan skrive en afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Pia Henriksen, lokale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente �Generelle
retningslinier for afløsningsopgaver� samt et ansøgningsskema.

Med venlig hilsen
Studievej ledningen

Meddelelser
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.
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 afleveret senest fredag d. 12. september.
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 være op til 14 dages ekspeditiondtid.

Mvh
Studie- og Eksamenskontoret

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 be-
sked om fritagelsen, og du kan få fritagelsen attesteret i attesthæftet f.eks. i forbindelse med ind-
skrivning af karakter for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på frita-
gelsen.

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 eksamens-
bevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at kemi-
niveauet svarer til kemi på A-niveau.

3. SEMESTER STATISTIK
HANNE HOLM  HAR  ÆNDRET  TRÆFFETID  TIL:
MAN - FRE 10 - 12.
SPØRGSMÅL VIL KUN  BLIVE
BESVARET I TRÆFFETIDEN.
STUDIESEKRETÆR HANNE HOLM
IMBG, MEDICINSK GENETIK
PANUM, 24.4.14

4. SEMESTER HOLDTILMELDING
HANNE HOLM  HAR  ÆNDRET  TRÆFFETID  TIL:
MAN - FRE 10 - 12.
SPØRGSMÅL VIL KUN  BLIVE
BESVARET I TRÆFFETIDEN.
TILMELDING TIL 4. SEMESTER FINDER STED UDEN FOR 24.4.14,
NORMALT INDEN 10. JAN OG 10. JUNI.
STUDIESEKRETÆR HANNE HOLM
IMBG, MEDICINSK GENETIK
PANUM, 24.4.14
tlf: 27818 / epost: hh@biokemi.imbg.ku.dk

Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

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

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

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

KÆRE KUNDER !

Da vi lige i øjeblikket har 2 medarbejdere på barselsorlov, og vi ikke har kunnet skaffe mere end
1 vikar, kan vi desværre kun lejlighedsvis tilbyde varm mad � samt åbne kasse 2 her i september
måned.
Vi arbejder naturligvis på at få løst ovenstående problem så hurtigt som muligt, og håber derfor
på Jeres forståelse.

Med venlig hilsen
Personalet i Panum Kantinerne

Fase I



6 Studiet
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 eksa-
miner 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 fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold og aftale vilkårene for dette. Institut for social-
medicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet
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 an-
nonceres 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 foredrags-
holderens 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 fremstillede
attestationsblanketter.

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 eksamenskontoret til registrering.

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

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 færdig-
hed 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.

VEDR. OPGAVE I I MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II 8SEM EFTERÅR 97
Opgave 1, der er en individuel opgave, udleveres ved forelæsningen 10.9.97. Opgaven kan
desuden afhentes på afd. f. Medicinsk Videnskabsteori i bakken på bordet overfor lokale 22.3.22.
(Panum bygn). Opgaven skal afleveres senest den 24.9.97 til din eksaminatorielærer.
M.v.h. Kirsten Kjær

FARMAKOLOGI - 7. SEMESTER - LOKALEÆNDRINGER
 Seminarerne i farmakologi for 7. semester vil foregå i nedenstående lokaler:

        Rigshospitalet:
        10.09   kl. 12-13    =>  21.2.27b
        17.09   kl. 11-12    =>  21.1.24
        26.09   kl. 12-13    =>   1.2.48
        03.10   kl. 12-13    =>  21.1.21a
        10.10   kl. 13-15    =>  21.1.21a

        Københavns Amt:
        11.09   kl. 12-13    =>  29.01.30
        12.09   kl.  9-10    =>   1.2.34
        18.09   kl. 12-13    =>  21.1.24
        26.09   kl.  9-10    =>   1.2.18
        03.10   kl.  9-10    =>   1.2.18
        10.10   kl.  9-10    =>  21.1.21a

        Københavns Kommune:
        11.09   kl. 12-13    =>  21.1.18
        12.09   kl.  9-10    =>   1.2.17
        19.09   kl.  9-10    =>  21.1.21a
        25.09   kl. 12-13    =>   1.2.48
        03.10   kl.  9-10    =>   1.2.17
        10.10   kl.  9-10    =>   1.2.17

 Med venlig hilsen
 Kursusledelsen

Studietilbud
MDB HAR FÅET NYT NAVN
VI HEDDER NU EDB-STUDIESALEN

Brugeropretning
Der er mange, der vil oprettes her i begyndelsen af semesteret. Faktisk så mange, at vi på kontoret
har svært ved at servicere de andre brugere. Derfor har vi valgt, at sige, at brugere kun kan blive
oprettet i bestemte perioder her i starten af semesteret. I de perioder vil vi være to vagter på arbejde.

Du kan blive oprettet på følgende tidspunkter:

Fredag den 12/9 kl 13-15
Fredag den 19/9 kl 12-14
Tirsdag den 23 /9 kl 13-15
Fredag den 262/9 kl 14-16
Fredag den 2/10 kl 13-15

MVH
EDB-studiesalen, Panum
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FORSØGSPERSONER SØGES!

Frivillige raske forsøgspersoner søges
til PET- og MR-skanning af hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en række aktiveringsforsøg af hjernen i Rigshospi-
talets nye Neuro-PET-Forskningscenter. Med positron emissions tomografi (PET) kan man be-
regne hjernens blodgennemstrømning regionalt. Dette er en metode til indirekte at kortlægge
hjernens funktion. Med magnetisk resonans skanning (MRI) kan man danne billeder af hjernens
strukturer og funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering i hjernen af områder til behandling af forskellige
synsindtryk og områder, der er involveret i let søvn. Du skal møde til 1-2 PET-skanningssessioner
af 8-12 skanninger pr. gang. Varigheden pr. skanningssession er ca. 4 timer og honoreres med
kr. 700 pr. gang. Desuden skal du have foretaget en strukturel anatomisk MR-skanning på
Dansk Videncenter for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af ca. 1-2½  times varighed (kr.
300-400).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skanningssession er 4 timer. Du skal ligge stille i skanneren
i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. Den anvendte isotop er ilt-15 mærket vand, der halveres på
2 min. Denne injiceres via et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene. Til enkelte af vore
undersøgelser skal der anlægges en arteriekanyle i a. radialis under lokal anæstesi.
Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modta-
ger.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte undersøgelser, så meddel venligst navn og telefonnr.
til

Sekr. Dorthe Givard, neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet
Tlf. 3545 6712, kl. 10-12.

Vi vil så vende tilbage til dig igen.

Med venlig hilsen

Ian Law
seniorstipendiat, læge
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet

FORSØGSPERSONER SØGES.

Raske mænd/kvinder, 20-30 år, uden diabetes i familien.
Forsøget omfatter udtagelse af en kirurgisk muskelbiopsi fra lårmusklen
under lokal bedøvelse. Efterfølgende vil man få et 4 cm langt, tyndt ar.
Muskelbiopsien skal bruges til in vitro målinger af glukose transporten
under insulin- og kontraktionsstimulation. Mødetid: kl. 09.00 (fastende i 12
timer forud). Varighed: ca. 2 timer. Honorar: 500,- kr. Foreløbig planlagte
forsøgsdatoer: d. 18 og d. 25 sept. Henvendelse til Flemming Dela,
forskningslektor, dr.med. Medicinsk Fysiologisk Institut, Bygning 12.4.16.
Telefon: 35 32 74 25. E-mail: F.Dela@mfi.ku.dk

Venlig hilsen

Flemming Dela

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. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     7. Eventuelt.

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

VALG TIL REPRÆSENENTANTSKABET
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 meldte sig fik bogstav A,
den næste liste der melder sig får bogstav B.

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 AFLEVERING AF
OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL�s sekretariat eller klippes ud af MOK nr.
1 .

FADL VALG 1997

Så er det tid til fadl valg igen.
Tid til at stille op og ændre de ting i FADL du gennem de sidste år har brokket dig over ikke
fungerede, tid til at afprøve de gode ideér du har med vagtmarkedet, tid til grundigt at sætte dig ind
i overenskomsten og sørge for at den stadig bliver bedre, tid til med næb og klør at kæmpe for
FADL´s stadige eksistens  som vikarbureau i HS, tid til at sætte TRYG �FORSIKRING på plads
så vores forsikringsbetingelser forbedres.
Kort sagt tid til at tage aktivt del i den forening der er vores, bruge de personalemæssige og
økonomiske ressourcer der er til at skaffe de medicinstuderende nogle fordele. Foreningen driver
ikke sig selv, til gengæld er det udfordrende at være med til at drive den.

STIL OP ALENE ELLER SAMMEN MED NOGLE AF DINE VENNER INDEN ELLER PÅ
GENERALFORSAMLINGEN 25. SEPTEMBER, HENT MATERIALE PÅ FADL.

Ditte Strange
Repræsentant i KKR

Annoncer FADL



8 Vagtbureauet

IKKE PÅ NETTET ENDNU



9Vagtbureauet

IKKE PÅ NETTET ENDNU



10 Vagtbureauet

IKKE PÅ NETTET ENDNU



11

SÅ SKETE DER NOGET !!!
DOKUMENTATIONSHÆFTERNE VIRKEDE

Medicinsk Fagråd uddelte mandag d. 8/9 ved frokost-tid i kantinen nogle såkaldte
dokumentationshæfter.

De bestod af et sæt fortrykte kvitteringsblanketter, hvorpå man kunne indhente kvitteringer fra
institutterne/eksamenskontoret, når man havde til- eller afmeldt sig en eksamen eller et semester.
Således ville man undgå at få en ubehagelig overraskelse i form af en manglende holdsætning,
udeblivende eksamensbrev, eller endda et unødigt eksamensforsøg!

Imidlertid nægtede eksamenskontoret af uransagelige årsager at imødekomme denne foranstalt-
ning, selvom det eneste de skulle gøre var at sætte et stempel og en underskrift. Men da rigtig
mange studerende benyttede sig af tilbuddet, nåede eksamenskontoret at blive så trætte af os, at
de gik med på et midlertidigt kompromis:

DER BLIVER OPSLÅET LISTER OVER HVILKE EKSAMENER DE STUDERENDE HAR
TILMELDT SIG, INDEN FOR ET PAR UGER EFTER EKSAMENS-TILMELDINGEN!

Det hjælper altså at kræve noget af administrationen, og vi kan kun opfordre til, at vi alle gør vort
krav gældende igen, når det bliver tid til tilmelding til næste semester. Så lad være med at smide
hæfterne ud, så sparer I os for nogle penge. I mellemtiden vil Medicinsk Fagråd arbejde for at
ændre på det nuværende, meget utrygge system der eksisterer på et så vigtigt område, som eksa-
men og holdsætning er.

Til sidst en tak til alle dem, der mødte op på eksamenskontoret med hæfterne i hånden, vi håber
det har givet eksamenskontoret stof til eftertanke, og at de i fremtiden vil være mere bevidst om,
at vi studerende også har rettigheder, og at det trods alt er dem, der er her for vores skyld....

Tak for nu, we�ll be back!!!

Medicinsk Fagråd

MØDE I FAGLIG DAG 97 GRUPPEN
Så har vi holdt semesterets første koordinerende møde, det næste er:
Mandag 15/9 kl 16 på IMCCs  kontor.
Nye medlemmer modtages med åbne arme!
Yderligere info hos Jakob: jkrarup@mdb.ku.dk   eller  31221252

EXCHANGE MØDE

Vi holder møde onsdag den 17. September kl. 18.00.

I exchange-gruppen arrangerer vi 1-måneds kliniske ophold for udenlandske studerende på
danske hospitalsafdelinger. Arbejdet består også i at sørge for socialt program til de studerende.

Kom til mødet, hvis:
À du har spørgsmål om, hvordan du selv kan komme ud
À du gerne vil møde en masse medicinstuderende fra andre lande
À du gerne vil være mentor for en udenlandsk medicinstuderende, der læser i Køben-
havn i 1-2 semestre
À du har spørgsmål om exchange i det hele taget

Dagsorden:
1. Nye mentorer.
2. Follow-up på nye ansøgninger.
3. Kontaktpersoner til efteråret.
4. Evaluering af socialt program.
5. Rapport fra GA i Syd-Afrika
6. Evt.

VIL DU VÆRE MENTOR FOR EN
UDENLANDSK MEDICINSTUDERENDE?

IMCC exchange står bl.a. for socialt arrangement for de udvekslingsstuderende, der læser medi-
cin på Københavns Universitet. Arbejdet som mentor indebærer følgende:

du kan deltage i exchange-gruppens sociale program.
du tager dig af den studerende i al almindelighed (socialt, fx biograftur, vis tivoli

frem eller husk at invitere ham/hende med, når du holder fest).
du hjælper med rent praktiske ting såsom oprettelse af bankkonto etc.

At være mentor er sjovt. Du lærer en udenlandsk studerende at kende, og du får rig lejlighed til
at lære om, hvordan det er at læse medicin i et andet land. Arbejdet som mentor udgør ikke de store
anstrengelser. Som backup har du exchange-gruppens faste sociale program, og i starten af det
nye semester arrangerer vi en velkomstmiddag. Endelig er det at være mentor den perfekte for-
beredelse, hvis du selv gerne vil læse i udlandet på et tidspunkt.

Hvis du gerne vil høre mere om det at være mentor, skal du komme til exchange-møde, skriv en
e-mail til msaldo@stud.mdb.ku eller ring til Michele på 31392666 #444.

PRAKTIKANT I TROPERNE

Har du lyst til at udvikle dine diagnostiske evner og praktiske færdigheder?
Har du lyst til at få et solidt indblik i Tropemedicinske sygdomme?
Hvad så med at få muligheden far at blive integreret i en helt anderledes kultur?
Har du lyst til et klinisk ophold i Troperne???

PIT er en under gruppe af IMCC og formidler din kontakt til hospitaler i ét 3. verdens land.
Du har igennem os, mulighed for at opleve et 3-6 måneders klinikophold på et distriktshospital
i Indien, Afrika og Sydamerika.

Du får her igennem alle tiders mulighed, for at få et indblik i et andet lands kultur og sundheds-
forhold. Udvikle dine diagnostiske evner og praktiske færdigheder samt få et solidt indblik i
tropemedicinske sygdomme.

Du sikres ligeledes gennem din ansøgning en plads på Københavns Universitets Tropemedicinske
kursus, som afholdes hvert år i august måned på Panuminstituttet.

Dine kvalifikationer består i ca. 4 års studium; bestået farmakologi og mikrobiologi på afrejse
tidspunktet.

Opholdet kan på Kbh´s Universitet meriteres som et Valgfrit Klinisk Ophold (VKO).

Opholdet selvfinanseres f.eks. ved hjælp af legater.

Rejsebrev fra Mwumi Hospital, Tanzania:
Hospitalet er fra 30érne, det er et missionshospital og de udenlandske læger på hospitalet er
næsten alle missionærer og kristendommen indtager en central plads i dagligdagen. Der er 290
sengepladser, men der kan godt ligge mere end en i hver seng.
Især i malariasæsonen kan der ligge 2-3 børn i hver seng + deres mødre!!
Der er en medicinsk-, kirurgisk, Gyn obs-, pædiatrisk- og en øjenafdeling samt en �Out Patient
Department� (OPD) og en �Community Health Department�.
På medicinsk afdeling ligger forskellige blandede patienter; en del infektionssygdomme, lever-
og nyrelidelser, HIV-patienter mv. Der er et langtidsmedicinsk afsnit hvor TB-patienter indlæg-
ges, de skal være indlagt i 3 måneder og et isolationsafsnit til dysenteripatienter.
På kirurgisk afdeling er der ortopædkirurgi, ektopiske graviditeter, abscesser, traumer efter over-
fald/overgreb, tumorer/cyster mv. Der opereres elektivt to dage om ugen, derudover er der de
akutte operationer. Gyn.obs er en travl afdeling, de fleste kvinder føder stadig hjemme, men ved
komplikationer eller ved risiko herfor, væger mange at komme til hospitalet for at føde.
Børneafdelingen har mange fejlernærede børn og så er jan, feb, marts, april malariasæson, så
mens vi har været her, har der været meget malaria.
Øjenafdelingen er ret stor og avanceret og har ry for at være en af de bedste i Østafrika, så folk
kommer selvfølgelig hertil langvejs fra. Lidelserne, der næsten altid behandles kirurgisk, er hyp-
pigst glaukom, katarakt, trachom, onchocerciasis og øjeninfektioner.

OPD er en slags kombination af en praktiserende læge og skadestuen, her henvender
alle der kommer udefra sig, og bliver så enten behandlet, sendt hjem eller indlagt.

Vores førstehånds-indtryk af hospitalet fortjener en lidt mere uddybende beskrivelse,
for den har ændret sig i løbet af opholdet. Hospitalet er gammelt, bygninger og alt inventar er
forfaldent og meget brugt, der er beskidt alle vegne og lugten er ubeskrivelig. Der er kakkelakker,
fluer, myg, rotter og andre kryb og ens første tanke er, at det her umuligt kan fungere, men det
fungerer faktisk og endnu mere utroligt er det, at man kan vænne sig til, at det ser sådan ud.

Undersøgelsesmulighederne er selvfølgeligt meget begrænsede og ofte er det ikke
muligt med rimelig sikkerhed at fastslå, hvad en patient fejler. Mange diagnoser stilles på klinikken
og bliver behandlet på det grundlag, hjælper behandlingen ikke, prøver man noget andet.

Det er de pårørende der passer patienterne, vasker dem og deres tøj og sørger for mad,
som laves på de ildsteder, der er indrettet i hospitalets gård. Sygeplejskerne står primært

Medicinsk Fagråd
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for at give patienterne medicin, observere og være med ved stuegang, til  undersøgelser og
diverse procedurer.

På hospitalet er der for øjeblikket 3 udenlandske læger, resten er tanzanianere, der er
uddannede �clinical assistants� og �clinical officers�. Det er en kortere og mere praktisk orienteret
uddannelse, som foregår på en CA-schoole. Der er således kun få universitetsuddannede læger
i Tanzania og slet ingen i Mvumi.

Vi har været meget glade for væres ophold her, fagligt har vi fået prøvet meget forskel-
ligt, de er meget villige til at lade os komme til. Derudover har vi mødt så meget venlighed og
imødekommenhed bland personalet på hospitalet  og i landsbyen, at vi virkeligt føler, vi for en tid
blev en del af et meget anderledes samfund, det har vi også lært meget af.
Til fremtidige stud. med´er kan vi kun sige �Glæd jer�!!!

Kunne du tænke dig at høre mere om PIT-ophold, er du velkommen på vores INFO-MØDE d.
22 september kl. 19.30 i IMCC´s lokaler, Panuminst. 9.2.2.

Ansøgningsskemaer kan fåes ved henvendelse til  Mogens på IMCC´s kontor 9.2.2., Bleg-
damsvej 3 B, 2200 Kbh. N. Tlf 35 32 64 11.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 1 oktober 1997 kl. 12.00 på IMCC´s kontor 9.2.2.

Ansøgningssteder

Hospital (by) Land Tidspunkt Antal pladser
Kotagiri Indien E98 1
Oddanchatram Indien E98 2 (samme køn)
Bissamcuttack Indien E98 2(samme køn)
Arogyavaram Indien E98 2 (samme køn)
Montevideo Uruguay E98 2
Kigoma Tanzania E98 2
Maua Kenya F99 1
Chogoria Kenya F99 2 (samme køn)
Tororo Uganda E98 2 (samme køn)

Med venlig hilsen

Hanne Nygaard Tlf 35 43 04 37
og
Mette Friberg Christensen Tlf 31 54 06 81

STORMØDE
Som afslutning på rustur 97 afholder vi rusvejleder-stormøde i
studenterklubben Ons. d. 17/9-97 kl. 20.00. KG mødes en time før, altså kl.
19.00. Alle bedes møde op, da der er vigtige indslag at diskutere.

 -Begrænsning af antal rusvejledere.
 -Overvintringsgruppe.
 -Evaluering af forløbets gang.
 -Er Diana indlogeret på Hawaii ?
 -m.m.

Kære Rusinstruktører
Først og fremmest velkommen hjem. Jeg håber I alle har haft en rigtig wauw tur. På vegne af
Husgruppen skal jeg lige bede de sidste om at fjerne deres ting fra Studenterklubben, senest
Mandag d. 15/9, ellers ryger det ud.
Kærlig Hilsen
Pva. Husgruppen Jon

ÅH NEJ NU IGEN!

JEG GI�R EN OMGANG, HVIS DU GI�R TO�

Husgruppen byder velkommen til nye & gamle kunder og vil så
lige rydde et par misforståelser af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger
og toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en
øl koster 7 kr. og ikke 23 kr.

2) Husgruppen har en aftale med både ISS og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør rent
både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Husgruppen selv op, selvom flere af dem unæg-
telig ligner den gulvklud, de selv går og skubber rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.

3) De tomme flasker flyver selv op i baren og ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylleshow. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad tage
jeres flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav til bru-
gerne af Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden, og det
er slet ikke så dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun proffessionelle dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt at svine
dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne. Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester er
jeres studiekammerater, og ikke en eller anden hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger lige i lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne
på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har sneget
sig ind i vores midte) som mødes hver mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om klubbens
virke, der i blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se hvordan tingene fungerer og
evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG FREMMEST VORES ALLESAM-
MENS OASE. KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN, OG HJÆLP OS
MED AT HOLDE DEN PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN JER ELLER OS,
LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener
Husgruppen

VELKOMMEN TIL DE NYE.

Til alle, der er interesserede i at starte i husgruppen vil der mandag d.15/9 kl.15.00 blive afholdt
en lille introduktion, hvor nogle fra husgruppen over en kop te eller kaffe vil fortælle lidt om, hvad
vi laver, og hvad det indebærer at være med i husgruppen. Kl. 16.00 vil der være mandagsmøde
som sædvanligt, som man  kan deltage i og fonemme atmosfæren. Vi håber at se en masse nye
ansigter.

På vegne af introgruppen.
Peder Fabricius

Rusnews

Studenterklubben

FAGLIG DAG

Onsdag d. 8. oktober er den ordinære undervisning suspenderet!

Er du i tvivl om du skal tilbringe de næste 40 år af dit liv i det offentlige danske sundhedsvæsen?
Har du overvejet hvilke andre muligheder du har med din lægeuddannelse?
IMCC giver dig nu chancen for at møde en række læger, som har valgt en karriere uden for den
almindelige sundhedssektor.

Dagens formelle program afvikles på Panum Instituttet fra 9-17:

900 Efter en fælles introduktion af IMCCs formand Jakob Krarup i
Lundsgaard Auditoriet følger:
Korte introduktioner fra: Læger Uden Grænser, Novo Nordisk,
Røde Kors, WHO, Serum Instituttet, Forsvaret m.fl..
2 x 45 minutters dialog med dine udvalgte organisationer.
Paneldiskussion med; Novo Nordisk, Sundhedsstyrelsen,
Studieledelsen, FAYL, DANIDA og klinikker.

1530 Afslutning af Paneldiskussion.

1540-1700 Multi-medie show af IMCC-projekter, med efterfølgende
mulighed for at besøge stande.

Hold øje med den kommende Faglig Dag-homepage hos IMCC, hvor det udførlige program
samt links vil være tilgængelige.

VEL MØDT!
Arr.: IMCC

IMCC MÅNEDSMØDE SEPTEMBER 97
Efter lidt forvirring er månedsmødet nu fastsat til:
Onsdag 24/9 kl 19.30 på IMCC kontor.
Dagsorden
  1.Valg af ordstyrer og referent
   2.Info om grupperne i IMCC
   3.Opdatering af information om grupperne
   4.IMCC Homepage
   5.Rapport fra Deltagelse i IFMSA GA 97
   6.IMCC og faglig dag 97
   7.Eventuelt

Vi ses,    Jakob

Indre Organer
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LÆGEFAGLIG FORENING FOR ETNISKE
MINORITETER

Lægefaglig Forening for Etniske Minoriteter
byder alle studerende velkommen tilbage efter en lang sommerferie.
Til alle de nye: Velkommen til et spændende og udfordrende studie.

Diskrimination af etniske læger.
Lægefaglig Forening for Etniske minoriteter blev dannet for at modarbejde den diskrimination,
som de fleste studerende med etniske baggrund oplever undervejs i studieforløbet. Det kan være
i forbindelse med FADL; hvor personer med etnisk baggrund tidligere er blevet afvist arbejde de
var kvalificeret til. I kliniksituationer med patienter som ikke vil lade sig undersøge af en �perker�.

Hvad laver Lægefaglig Forening for Etniske Minoriteter
Vi arbejder konkret med at få vedtaget et regelsæt, som skal forbyde diskrimination af de etniske
læger fra patienternes side. Vi prøver at få FADL overbevist om behovet for en etnisk konsulent
o.m.a.

Vi har behov for også din hjælp.

Tro ikke at det kun er de �andre�, som bliver diskrimineret. Og at det vil aldrig gå ud over dig!!
Være med til at arbejde for etnisk ligestilling som læge og studerende.

Kontakt Lægefaglig Forening for Etniske minoriteter på 33151778 el. 22125999.

KOM TIL GENERALFORSAMLING D.1.OKTOBER KL.17:00-19:00

Basisgrupper

TVÆRFAGLIGT DEBAT FORUM

Titel:
Videnskabsfilosofi

Tid:
Mandag den 29. september 1997.
Klokken 19:30 - ca 22:00

Sted:
Studenterhusets Cafe i Købmagergade 52 i København

Paneldeltagere:
Heine Andersen, Sociologisk Institut, KU
Finn Collin, Dr. Phil, Institut for Filosofi, KU
Claus Emmeche, Centerleder ved center for naturfilosofi og videnskabstudier, KU

På forhånd tak
og
med venlig hilsen

Philippe Motet Hansen

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden
filmen starter kl. 20.00. Den første aften man kommer,
betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle � også for
ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

Planlægningsmøde
for

efterårssæsonen

Torsdag 11.9.97
kl. 16.00

på fagrådets kontor (1.2.05)

ANATOMIENS NAVNE � NY UDGAVE ER UDKOMMET
Nørgaard m.fl.: Anatomiens navne � oprindelse og betydning
6. udgave, 1997, 165 s. hft. Kr. 128,00
er netop udkommet.

PENSUMBESKRIVELSE I IMMUNOLOGI
Denne pensumbeskrivelse er under genoptryk på forlaget. Vi kan i skrivende stund ikke angive
en præcis dato for, hvornår hæftet igen er på hylderne.

HARRISON�S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE
Dette internationale standardværk i Intern medicin er netop udkommet i 14. Udgave.
Priserne er følgende:
* 1-binds udgaven kr.995,00
* 2-binds udgaven kr.1395,00
Senere på året følger Companion Handbook  og CD-ROM udgaven

Vi har endvidere nogle få eksemplarer af 2-bindsudgaven i 13. Udgave � den stammer fra 1994
� på lager. Vi sælger denne ud for kun kr. 498,00.

LEGATVEJVISER PÅ TILBUD
Kraks Legatvejviser til Uddannelse � indeholder 1900 søgbare legater. Vi har sænket prisen fra
kr. 128,00 til nu kun kr. 38,00!

SUPERTILBUD PÅ PLASTLOMMER
A4 plastlommer i æske á 100 stk. kr. 28,00
4 æsker á 100 stk. kr. 100,00

TEXAS LOMMEREGNERE PÅ TILBUD
Skal du have en ny lommeregner � så husk, at der lige nu og frem til og med 15.10.97 er
tilbudspriser på syv af Texas� modeller � kom ind i bogladen og få en brochure______

Universitetsbogladen

Indre Organer
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LISTEN DE STUDIEAKTIVE FADL´ERE INVITERER
MEDSTUDERENDE TIL ORIENTERINGSMØDE  OM
FADL-VALG 1997.
Vi vil gerne tilbyde medstuderende vor vejledning i, hvordan man opstiller til valget på individu-
elle lister eller lister bestående af flere personer, hvordan man sikrer gyldigheden af opstillings-
og stillerlister og hvordan man kan bruge sin side i et kommende VALG-MOK.  Spørgsmål om
FADL´s lovstof og aktuelle tilstand forsøges ligeledes besvaret efter bedste evne. Deltagerne kan
under mødet nyde friskbrygget automatkaffe hentet fra satellitkantinen!
MANDAG D.15.9.1997 OG TIRSDAG D.16.9.1997 KL.16-17
        I ET AF  DE SÅKALDTE AKVARIE-RUM OVERFOR BYGN.21
Tilsagn om deltagelse er meget velkomne men ingen betingelse, ring på tlf. 31 38 29 17.
FADL´S AKTUELLE ANAMNESE
�43 årig fagforening med tiltagende ondt i demokratiet og betydelig nedsat funktionsniveau
henvises af egne medlemmer under diagnosen nær-hjernedød med henblik på et længe ventet
brevstemmevalg...� Trods den alvorlige diagnose og måske ringe prognose vil vi som de studie-
aktive FADL´ere og fremtidens læger ikke give op, og vi vil vende prognosen til den gode ved
at hjælpe alle med en samaritansk sjæl til at hjælpe FADL i nød! Så mød glad op til vores oriente-
ringsmøde og lær selv at stille op til et demokratisk valg.
Mange menige medlemmer af dagens FADL føler sig forbigået og, hvad værre er, undertrykt.
Vores bedste råd til de medlemmer er, at de skal stille op til valget og blive valgt. Det giver med-
lemmet aktindsigt og indsigt i FADL´s skrevne og desværre uskrevne regler, magtstrukurer og
det aktuelle, mildest talt farverige persongalleri i den administrative og fagpolitiske ledelse. Som
FADL ser ud i dag, kan medlemmerne kun forsvare og varetage egne og andre kollegers faglige
interesser med et sådant kundskab og  opsøgende fagpolitisk benarbejde.
FORSØG PÅ GENOPLIVNING AF  DEMOKRATIET
Der skal over 21 kandidater til et kampvalg i FADL. Sidste år var der kun 16 og katastrofen var
en realitet. Ved den ordinære generalforsamling afviste det tungt siddende bestyrelsesflertal vores
opfordring til at indkalde til et ekstra brevstemmevalg. De demonstrerede åbenlyst deres klamring
til magten på bekostning af medlemsdemokrati og -indflydelse.Vi, de Studieaktive FADL´ere så
os derfor nødsaget til at samle underskrifter hos over 50 lægestuderendes og dermed indkalde
en ekstraordinær generalforsamling, og forsøgte forgæves at genetablere vores brevstemme-
demokrati. Ja, der skulle møde mindst 116 medlemmer til at beslutte udskrivelse af  brevstemme-
valg i utide, men der var langt færre deltagere...
Det er en forudsætning for at engagere sig i den aktuelle FADL-fagpolitik og FADL´s aktuelle
vagtbureauadministration, at man er udstyret med en vis portion sort humor blandet med opti-
misme - det hjælper, at man har set Lars von Triers RIGET; der har været mindst lige så mange
uhyggelige og mere eller mindre morsomme episoder i FADL´s historie i 1990´erne...- Så lad os
forsøge at vende historiens tilsyneladende uafvendelige gang, stille op til et brevstemmevalg og
redde FADL fra fald! For det er vores arbejde, faglige- og samfundsmæssige integritet som læge-
studerende og fremtidens læger og - i større perspektiv - vores demokrati det drejer sig om. Ikke
at forglemme, at FADL har nogle patienters ve og vel i hænderne...
Med venlig hilsen, Pedram Kazemi(12. semester, cardiologisk assistent, lægevikar og med-
lem af bestyrelsen i opposition til flertallet. Forhåbentlig menigt medlem af FayL næste
år!)

SJUSKUS PHARMACOLOGIAE

Efter at have været til sygeeksamen i farmakologi, er der en enkelt ting, der har irriteret mig græn-
seløst, og som jeg nu må have afløb for.
På eksamensbrevet stod der, at eksamensresultaterne kunne forventes opslået 10-14 dage efter
eksamen, så med ro i sindet tog jeg til Sverige på 14 dages velfortjent ferie. Om fredagen, 10 dage
efter eksamen, tænkte jeg at jeg lige ville ringe til eksamenskontoret for at se om karakteren mon
ikke skulle være opslået, men den ville nok først komme om mandagen. Mandag ved 2-tiden
ringer jeg igen , men får at vide at den kommer senere. Jeg aftaler så med en af mine venner, at han
tager ind til Panum for at se karakteren om aftenen, så jeg kan ringe til ham for at få den, men nej,
den er stadig ikke slået op. Tirsdag formiddag ringer jeg så til eksamenskontoret, der siger at
karakteren vil blive slået op onsdag, så jeg ringer frejdigt om onsdagen, kun for at få at vide at
karakteren først bliver slået op den 6. august, da der først er censormøde den 5. august, en måned
efter eksamen !
Se, hvis farmakologerne, som helt sikkert har vidst at der først var censormøde den 5. august,
havde sagt dette fra starten ville jeg have sparet 200,- på telefonsamtaler og sparet min ven for en
unødvendig tur fra Lyngby til Panum og tilbage igen, for ikke at snakke om den stakkels mand
der arbejdede alene på eksamenskontoret i den periode, og blev bombarderet med opringninger
fra spændte, og mere og mere sure studerende.
I stedet føler jeg mig irriteret over at tilrettelæggerne af farmakologieksamen åbenbart skider os
studerende langt op af ryggen og tilbage igen. Det ville koste så lidt enten at have skrevet den
korrekte dato på eksamensbrevet, have sagt det til eksamensformanden, der så kunne have sagt
det til os inden eksamen, eller have givet ordentlig besked til eksamenskontoret.
Hvad er grunden til denne åbenlyse arrogance ? Man forledes til at tro at det er de studerende, der
er til for de forskellige institutters skyld og ikke omvendt !! Men et svar på dette indlæg, og en
forsikring om at noget lignende ikke vil ske igen, kan måske gøre det ud for en slags erstatning
� jeg donerer da gerne de 200 skønne spildte kroner, hvis andre studerende ikke skal prøve det
samme cirkus.
Med ikke så venlig hilsen
Torben Larsen

TIL MILENA PENKOWA OG CHRISTIAN BJØRN
POULSEN
-TO AF DE ÆGTE QUISLINGE BLANDT OS.

Efter at have læst jeres indlæg i Information Mandag den 1/9-97, sad jeg initialt tilbage med en
følelse af chok der senere blev til dyb sorg og vrede, for magen til arrogant holdning skal man da
lede længe efter. En ting er at man skal høre den slags  fra folk der ikke kender vores verden
indefra, men at man skal høre det fra �sine egne� - det er bare for stærkt!

I det følgende vil jeg forsøge at tilbagevise jeres uhyrlige påstande en efter en.

À Først skriver I at de studerende der bliver usikre og tvivler på om de kan leve op til
kravene ikke har reflekteret over hvad der kræves af en læge og er gået ind på studiet udelukkende
med �en forventning om at kunne hjælpe nogle syg mennesker.�

Denne forventning er netop det der hedder et kald! Det er da klart for enhver at en god læge må
have en bred grundviden om kemi, biokemi, fysik, fysiologi, anatomi osv. Men udover den viden
er der brug for menneskelighed og omsorg, to ting I tydeligvis ikke lader jer plage synderligt af!

Det at blive usikker op til en eksamen, er en yderst naturlig ting, der følger med en naturlig
ydmyghed overfor sit fag og en forståelse af, at man ikke kan vide alt!

Dernæst påstår I at mange studerende ser lægestudiet som et 8.15 - 16.00 job.

Næppe- det forholder sig nu engang sådan at den studerende der ikke kun ønsker at forske, men
rent faktisk vil hjælpe syge mennesker også har brug for et praktisk håndelag. Et håndelag som
mange af os, erhverver os gennem FADL-vagter og vikariater.

Nervøsitet er jvf. Milena og Christian et resultat af ikke at kunne sit stof 100%

Når jeg læser en sådan påstand, ved jeg ikke helt om jeg skal lykønske dem med deres kunnen,
eller jeg skal begræde deres indlysende mangel på bedre ting at tage sig til.

I fortsætter med at fastslå at hvis man ikke slider i døgndrift for at erhverve sig stadig
mere viden, uden skelen til lønnet arbejde eller privatliv burde man overveje, om det ikke var som
sygeplejerske at man skulle forvente at hjælpe syge mennesker.

Hmmmm_ med alt den boglige viden I to, gennem jeres møjsommelige arbejde har tilegnet jer,
fristes man jo umiddelbart til at håbe I ønsker at gøre karriere inden for forskning, for herren
forbyde at man nogensinde skulle blive syg og stilles over for folk med så ringe en grad af
medfølelse, som den Jeres indlæg udstråler.

Det er i øvrigt en yderst hånlig holdning I har til både sygeplejersker og andre der nærer et fromt
ønske om at ville lindre smerte og helbrede de syge.

Har I overvejet, at den skadestue situation, med de traumatiserede patienter, som I referer til i Jeres
indlæg kræver langt mere end boglig kunden? Den kræver bl.a, erfaring, dygtige sygeplejesker
og en ro, der kun kommer med tiden.

Kunne det tænkes at det 30% store frafald, på studiet, kun siger noget om hvem der forstår �at
boge den� og hvem, der bukkerunder for den iskolde stemning af stræberisk selvforherligelse
der præger visse elementer på studiet. Kunne det endvidere tænkes at mange medicin studerendes
manglende evne til at tale om nederlag, dumpede eksamener og eksamens angst er en af grun-
dende til at vi tegner os for langt størstedelen af studenterrådgivningens �klienter�?

Jeg tvivler således på at det alene er antallet af timer brugt på biokemi, fysiologi og lignende
ærværdige studier, der ved eksamensboret såvel som i skadestuen, skiller den gode læge fra den
dårlige.

Stud. Med. Jacob Hasle Nielsen

Debat

SNYD IKKE DIG SELV!
I sidste MOK annoncerede Studie- og Eksamenskontoret en indkaldelse af attesthæfterne. Det er
selvfølgelig en stor lettelse for alle, at det håbløse system endelig bliver erstattet af elektronisk
registrering. Hvad der tværtimod er knap så fantastisk er måden, hvorpå disse hæfter indhentes.
Citat: Attesthæfterne skal afleveres i den dertil opstillede kasse på Studienævnsgangen (foran
Studie- og Eksamenskontoret).
Herefter kan den studerende så spændt afvente meddelelsen på Eksamenskontorets hjemmeside:
Er jeg mon en af de uheldige, hvis attesthæfte forsvandt i rodet???
Som studerende har vi INGEN SOM HELST bevis på, at hæftet nogen sinde har ligget i den
famøse kasse.

Derfor opfordrer Medicinsk Fagråd alle studerende til at tage en kopi af deres attesthæfte og
desuden få skriftlig dokumentation på, at attesthæftet er overdraget Studie- og Eksamenskontorets
varetægt.

På grund af de mange administrative problemer med studerende, som �forsvinder� i systemet
(ikke er holdsatte, ikke får tilsendt eksamensbrev mv.) har Medicinsk Fagråd desuden lavet et lille
dokumentationshæfte. Hæftet indeholder fortrykte kvitteringer til hvert semestertrins til- og
frameldning til eksamener og kommende semestre. Tiltaget skal ses som et tilbud til de studerende,
som gerne vil have en skriftlig dokumentation på, at de rent faktisk HAR udfyldt de nødvendige
papirer på eksamenskontoret. Hæfterne kan fås på Fagrådets lokale bygning 1.2.

På vegne af Medicinsk Fagråd

Katrine Bagge Iversen
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