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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 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0,  6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 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. 8 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: Andreas H. Lundh

Denne                               redaktion:

20:00 "Foredrag
om den Mercur-
ielle proces i
sundhed og
sygdom, på Kong
Georgsvej 15 kl.

20:00 P8'n viser
"En Verden uden-
for" Smuk film

19:30 NB: Møde i
den antropo-
sofiske studie-
gruppe, Kong
Georgsvej 15

Husk Score-
bogsfotogra-
fering i klub-
ben

Husk Score-
bogsfotogra-
fering i klub-
ben

Husk Score-
bogsfotogra-
fering i klub-
ben

S
tu

de
nt

er
kl

ub
be

n 
er

lu
kk

et
 id

ag
 p

ga
.

op
ry

dn
in

g



3MOK & studiet
Redaktionelt
MAN SKAL IKKE KLASKE MED BEN,
NÅR MAN SELV BORER I ET GALEHUS!
Efter FADL-valget er der lige et par ting MOK-redaktionen
ikke gider se eller høre mere.

En lang valgkamp til FADL�s repræsentantskab er endelig, forledes man næsten til at
sige, slut.

Dette redaktionelle indlæg drejer sig ikke om hvorvidt der har været for meget uigennem-
skuelig mudderkastning og for lidt valgkamp om reelle temaer.
Næh vores irritation og vrede går mest på det faktum at visse personer åbenbart mener, at de kan
(mis?) bruge MOK som det passer dem.

Det startede allerede i det af FADL udsendte VALG-MOK, hvor Liste B repræsenteret
ved Mashi Bang skingert i sit valgprogram vræler: �Slut med censur i MOK�.

Medmindre Mashi Bang ligger inde med tungtvejende materiale, der kan bevise sådan
en idiotisk påstand, burde han faktisk holde sig for god til den slags billig valgpropaganda.
Vi kan vitterligt ikke som voksne mennesker opfatte sådan noget som seriøst.

Til redaktionens store overraskelse udkom MOK sidste onsdag på Panum & Rigsho-
spitalet indeholdende et indstukket indlæg fra Camilla Buxbom & Anders Rothe.

Det er en glasklar overtrædelse af en af de, i øvrigt få, regler der er omkring indlægs
optagelse i MOK.

ALLE INDLÆG SKAL SES OG GODKENDES AF REDAKTIONEN FØR DE
KOMMER I BLADET! Og sådan er det bare.

MOK-redaktionen optager med glæde alle indlæg som folk har afleveret inden dead-
line, mandag klokken 14.

Vi kan i helt specielle tilfælde give folk lov til at lægge et indlæg i bladet efter det er trykt.
MEN dette sker kun efter forudgående  aftale med redaktionen, og ikke fordi man synes, at det
var da en vældig smart idé man lige der havde fået.

Så Anders Rothe & Camilla Buxbom, siden I åbenbart har vældig meget fritid, burde
I følge Professor Einar Moesgaard�s råd til sine patienter og finde jer en hobby.

MOK-red/Torben Larsen (ansv) & Jon Lykkegaard Andersen

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
Birthe træffes dog ikke i uge 41 pga. kursus.

ADRESSEÆNDRINGER

Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen
besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du
så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamens-
breve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold:

- Beskyttet adresse:

Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studie-
og eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig.

- Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen:

Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du
forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse.

Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse.

- Post sendt til en udenlandsk adresse:

Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune
besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den
udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og eksamenskontoret besked om
en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget besked om adresseændringer, da de ikke har
adgang til cpr.trækket fra folkeregistret.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

TIL ALLE STUDERENDE, DER ER TILMELDT
EKSAMINERNE I VINTEREN 1997/98

Som lovet under indtegningsugen har vi nu ophængt lister indeholdende
eksamenstilmeldinger på de studerende, der har tilmeldt sig til
eksaminerne i vinteren 1997/98. Listerne hænger på opslagstavlen foran
eksamenskontoret (bygning 9.1.55a).

Dette er jeres garanti for, at vi har registreret jeres tilmeldinger
korrekt. Hvis I har indsigelser mod dette skal I henvende jer på
eksamenskontoret inden 14 dage (sidste frist er onsdag den 22. oktober
1997, kl. 14.00).

Dette gælder dog kun, hvis jeres tilmeldinger er blevet registreret
forkert.
Hvis I har glemt at tilmelde jer en eksamen skal I på vanlig vis søge om
eftertilmelding via dispensationsudvalget.

Med venlig hilsen og på vegne af studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Tlf.: (353)27062
Fax: 35327070

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 28. AUGUST 1997 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Folmer Elling, overlæge Henrik Permin(fra kl. 15.10),
lektor Peter Lyngdorf, prof. O. Paulson, lektor Viggo Jønsson, stud. med. Linda Jakobsen (Ske-
mafrit sem.), stud. med. Troels Bygum Knudsen (9. sem.), stud. med. Sven Pörksen (8. sem.),
stud. med Inger Johanne Poulsen (7. sem), sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Bene-
dicte Utke Ramsing

Fraværende: lektor Kjeld Lyngborg, lektor Henrik Arendrup, stud. med. Anja Bech Hansen
(12. sem.), stud. med. Pernille Bruusgaard (10. sem.)
DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Godkendelse af referat : Godkendt, med  en enkelt tilføjelse (taksigelse til de afgående
medlemmer i Klinikudvalget)

3. Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser

4. Meddelelser fra studienævn mm: Undervisningsministeriet er kommet med en ny
plan til studieplansændring. Den indebærer en komplet revision af medicinstudiet. Der er høringsfrist
i november.

5. Meddelelser fra sekretariatet 1. Antal studerende E97, samt skøn over antal
studerende F98 blev fremlagt.
2. Flere undervisere, bl. a. tutor Henrik Grønborg fra afd U har udtrykt utilfredshed med, at
PBU-undervisningen på 10. semester ligger så spredt i skemaet. Undervisningen vil, i det
omfang det kan lade sig gøre, (inden for de rammer som skemaet for de forskellige semestre
dikterer), blive samlet for de enkelte afdelinger i skemaet for foråret1998.
3. Da der for tiden ikke foregår nogen formel evaluering fra centralt hold, sender klinikudval-
get sine egne skemaer ud til de studerende og tutorerne på 7. og 8. semester. I foråret var
svarprocenten på disse skemaer meget lav, og evalueringssammenfatningen kunne derfor
ikke sige ret meget om noget som helst. Derfor blev det besluttet at skærpe det obligatoriske
element i afleveringen af skemaerne, samt indskærpet overfor studenterrepræsentanterne på
de pågældende semestre at være meget opmærksomme på kritikpunkter, såvel positive som
negative, som klinikudvalgetbørværeopmærksommepå.
Desuden oprettes en inspektorordning, bestående af en lærerrepræsentant og en studenter-
repræsentant fra klinikudvalget, der vil tage ud på afdelingerne på korte besøg, hvor
eventuelle problemer eller forslag til forbedring af undervisningen kan diskuteres.
6. Evt.
Kaffemaskinen på gangen ved klinikudvalgssekretariatet er blevet taget ned. Det var kantinen,
der stod for driften af den, og da den ikke var rentabel, har de valgt at få den afmonteret.
Referent: Studentersekretær Benedicte Ramsing
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Studivejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider

Dag Træffetid Telefontid Vejleder

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

Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Aaberg
Onsdag  9 - 12  8 - 9 Margit Bak Skousen

13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen
Fredag 13 - 16 12 - 13 Jes Braagaard

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

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.

VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.

Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informa-
tioner fra CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse,
skal du dog give matriklen besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked hvis du senere ønsker at de skal bruge din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får matrik-
len også oplysninger om din udenlandske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udebo-
ende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger matriklen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.

Du skal give eksamenskontoret besked om navneændringer.

Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked.

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1. OG
2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i almen og organisk kemi være godkendte d.v.s. alle kemiøvelser.
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale
med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at
øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelses-
opstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gen-
nemfører øvelsen i indeværende semester p.g.a. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen
det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en
lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart
efter din sygdomsperiode.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kon-
takte en studievejleder.

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

ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGS-
STED PÅ FASE II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7.
semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisnings-
sted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet  afholdes

Onsdag den 12. november 1997 kl. 12.15 - ca. 13.00
i Haderup-auditoriet

Du vil få udleveret et prioriteringsskema ved afhentning af eksamensbrev til 6. semesters eksa-
miner.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
fredag den 12. december 1997

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41.

Vel mødt !

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT �DOBBELTKLIP�
FRA SU ?

Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor de
sidste 12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. semester, og der er ingen dispensationsmu-
lighed.
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen
skal attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse indenfor et år. Henvend dig på eksamens-
kontoret for at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan
også udbetales som dobbeltklip.

DU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN
VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
DEMONSTRATORTIDER VED MIKROSKOPISK
STUDIESAL 1997
Her følger de tider, hvor der er demenstratorer på mikroskpisk studiesal i efteråret 1997.
Demonstratorerne svarer på spørgsmål (om histologien), hjælper med at identificere væv/lag/
celler, diagnosticere etc. Studiesalen er selvfølgelig også åben de dage, hvor der ikke er demon-
stratorer.
Mødetider er præcis hel. Eks.: 12-16 = 12:00-16:00.

JSe: Jakob Seidelin
FH: Frederik Hengstenberg
NM: Nolan Mattsson

Dato Tid Demonstrator

Tirsdag d. 28. oktober 12-16 NM
Torsdag d. 30. oktober 12-16 NM
Mandag d. 3. november 10-14 FH
Tirsdag d. 4. november 12-19 NM
Onsdag d. 5. november 16-19 FH
Fredag d. 7. november 11-19 NM
Mandag d. 10. november 10-16 FH
Tirsdag d. 11. november 10-19 NM
Onsdag d. 12. november 16-19 FH
Torsdag d. 13. november 16-19 JSe
Fredag d. 14. november 16-19 FH
Mandag d. 17. november 9-12 FH; 16-19 NM
Tirsdag d. 18. november 16-19 FH
Onsdag d. 19. november 9-16 JSe; 16-19 NM
Torsdag d. 20. november 10-16 FH; 16-19 JSe
Fredag d. 21. november 10-15 FH; 15-19 NM
Mandag d. 24. november 9-19 NM
Tirsdag d. 25. november 9-19 NM
Onsdag d. 26. november 10-19 FH
Torsdag d. 27. november 10-19 FH
Fredag d. 28. november 9-19 FH; 17-21 JSe
Mandag d. 1. december 9-19 FH; 17-21 JSe
Mandag d. 8. december 9-19 JSe
Tirsdag d. 9. december 9-19 JSe
Mandag d. 15. december 9-19 JSe
Tirsdag d. 16 december 9-19 JSe

Hilsen Jakob Seidelin
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Fase II
NØGLEKORT TIL STUD.MED. TILKNYTTET KØ-
BENHAVNS KOMMUNE

Anskaffelse af nøglekort til Hvidovre Hospital.
Kontakt klinikudvalgssekretariatet, pavillon 3

VEDR.: ERSTATNINGSFORELÆSNING TIL 12.
SEMESTER STUDERENDE PÅ RH.

Ifølge aftale mellem professor Gösta Pettersson og 12. semester
studerende afholdes erstatningsforlæsning

 torsdag d. 30.10.97 kl. 12.15-13.00 i aud A i Teilumbygningen.

Forelµsningen erstatter d. 20.10.97 kl. 10.15-11.00.
Emnet er ændret:  Hjertekirurgi hos børn.

TIL ALLE PÅ 9. SEMESTER.

Vi har fået klubben  d. 13/12 til at holde vores julefrokost i. Når tiden nærmer sig vil der blive
afholdt et arrangørmøde for alle intersserede.

Med Venlig Hilsen
Peder Fabricius.

VEDR.: FLYTNING AF FORELÆSNING.

På grund af indtrufne omstændigheder flyttes forelæsningen �Infektionssygdomme hos immun-
defekte� v/Olav J. Bergmann mandag den 3. november 1997 kl. 11.15 - til tirsdag den 18.
november 1997 kl. 12.30 i Lille auditorium på KAS Herlev.

OBS. - Spec. til 12.semester - hold B.

Eksamensklinikkerne i nefrologi v/Svend Strandgaard tirsdag den 18.11.1997 kl. 08.00 -
10.00 finder sted i auditorium 54N2C.

Med venlig hilsen

Birthe Brogaard
Klinikudvalget Kbh.amt

Studietilbud
FOREDRAG

Behandling af blodtryk uden medicin

Læge og forsker Robert Schneider fra USA
holder foredrag:

Rigshospitalet, Auditorium 1,
Tirsdag den 11. november kl. 19.30

Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag i de vestlige lande.
Forhøjet blodtryk er en vigtig risikofaktor for hjerteanfald og slagtilfælde. Sænkning af blodtryk-
ket kan derfor mindske sygdomsrisikoen.
Den gængse behandling med blodtrykssænkende medicin er relativt dyr og har forskellige uøn-
skede bivirkininger.

Derfor er ikke-medicinske terapier blevet anbefalet af både amerikanske og internationale myn-
digheder. Videnskabelig forskning verden over gennem de sidste 25 år har vist,  at Transcenden-
tal Meditation har  en gavnlig virkining på forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme, og at der
kunne spares mange ressourcer og meget ubehag ved at anvende Transcendental Meditation
som et supplement til medicinsk behandling.

F. eks. viste en undersøgelse i USA, at 2000 udøvere af Transcendental Meditation havde 87%
færre hospitalsindlæggelser
for hjertekarsygdomme
end den normalbefolkningen,
(resultater trykt i Psychosomatic Medicine 1987).

I en anden undersøgelse deltog 111 afro-amerikanere med forhøjet blodtryk. Undersøgelsen var
randomiseret, kontrolleret og blind.
Deltagerne udøvede enten
1) alm. kost og motions ændringer
2) Transcendental Meditation
3) progressive muscle relaxation (muskelafslapning)

Efter 3 måneder fandt man et fald i blodtrykket hos udøverne af Transcendental Meditation,
der var dobbelt så stort  som hos muskelafslapningsgruppen og svarede til den reduktion, der
normalt opnås med blodtryksnedsættende medicin. To andre undersøgelser fandt, at over en 5-
og 15-års periode havde Transcendental Meditation reduceret mortaliteten pga hjertekarsygdom
sammenlignet med andre behandlingsformer.

Transcendental Meditation er et program til dyb hvile og dermed effektiv regenerering og forny-
else af nervesystemet. Mange læger er bgyndt at anbefale Transcendental Meditation som et
middel mod stress.
Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede.  Over 400 videnska-
belige undersøgelser udført på 212 universiteter og forskningsinstutitioner i mere 30 lande og
offentliggjort i mere end 100 forskellige tidsskrifter viser, at Transcendental Meditation genskaber-
den naturlige balance i sind, krop og adfærd.

For nylig skrev New York Times, at �Transcendental Meditation kan være bemærkelsesværdigt
effektiv� med hensyn til at nedbringe forhøjet blodtryk. American Medical News har ligeledes for
nylig skrevet, at reduktioner i blodtrykket som resultat af Transcendental Meditation kan konkur-
rere med de ændringer, som rapporteres fra forsøg med blodtryksnedsættende medicin.

Dr. Robert Schneider er en anerkendt læge  og medicinsk forsker i USA.  Han har for nylig
modtaget forskningsstøtte på 11 millioner dollars fra den Amerikanske regering (NIH)til at fort-
sætte sin forskning overTranscendental Meditations gavnlige virkning på blodtryk og
hejrtekarsygdomme.

Alle er velkomne til foredraget, specielt alle med interesse for sundhed.

Entre 40 kr.

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER,
LKF

TILBUD TIL ALLE FASE 2 MEDICINSTUDERENDE.......

I Laboratorierne i Teilum bygningen på Rigshospitalet har alle fase 2 studerende mulighed for at
træne kliniske færdigheder og benytte vores PC sal i forbindelse med brug af vores software
(omhandlende diverse medicinske specialer). Vi har blandt andet neurologi-, basale kliniske
færdigheds-, patologi-, endokrinologi-, elektrofysiologi, cardiovaskulær- og anæstesiprogrammer.
Med særlig henblik på 7. semester studerende - inden og under deres kliniske ophold - har vi
udstyr til træning af venflon-, sonde-, kateteranlæggelse og suturering. Vore øvrige laboratorier
omfatter gynækologi og genoplivning (sidstnævnte dog kun til brug tirsdage og torsdage fra
kl.16.00 - 21.00 i hold af 3 personer).
Alle tirsdage og torsdage fra kl. 16.00 til 21.00 vil der stå instruktører til rådighed for oplæring i
de kliniske færdigheder. Har den studerende modtaget undervisning tidligere på LKF i disse
procedurer kan laboratorierne yderligere benyttes på dage uden instruktører, nemlig alle hver-
dage fra 13.00 - 21.00 og weekends fra 10.00 - 18.00.

På gensyn

Studentermedhjælperene
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Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES

Til Dansk Videncenter for Magnetisk Resonans søges et antal forsøgspersoner m/k, som er
mellem 20 og 35 år gamle. Formålet er at undersøge hjernens blodgennemstrømning ved hjælp
af funktionel Magnetisk Resonans Billeddannelse efter indtagelse af et mild hypnotikum (sove-
medicin). Forsøgspersonerne skal være fuldstændig raske, ikke klaustrofobe, og må ikke bruge
andet medicin.
Der ydes godtgørelse for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

Yderligere informationer fås  ved henvendelse til DVCMR, Hvidovre Hospital, Afsn.340 A, tel.
36322884.

FADL

FADL
KØBENHAVNS KREDSFORENING
VALGKONTROLLANTERNE
     PANUM INSTITUTTET, D. 27.
OKTOBER 1997

Valgrapport i forbindelse med valget til FADL, Københavns kredsforenings repræsentantskab
afholdt i perioden 13/10-97 til 24/10-97, kl. 15.00

I år er der den 7/10 udsendt 1989 stemmesedler til samtlige medlemmer af FADL, Københavns
kredsforening. Der er ikke afsendt ekstra stemmesedler herefter. Der er kommet 12 stemmesedler
retur med adressen ubekendt.

Den 25/10 klokken 12.45 startede optællingen. Stemmeurnerne blev tømt samme dato kl. 12.30,
efter at de til Nørrebro postkontor tilgåede stemmesedler var blevet hentet samme dato kl. 12.15.

Der er afgivet 654 stemmer, svarende til en valgdeltagelse på 33%. Der var ingen ugyldige stem-
mesedler.

Mandatfordelingen er sket i overensstemmelse med valgregulativet, og fremgår af vedlagte liste.

Det skal tilføjes, at indenfor valg- og listeforbundet B, E og F skal følgende være suppleanter for
Pedram Kazemi (liste E):
1. suppleant: Mashi E. Bang (liste B)
2. suppleant: Morten G. Poulsen (liste F)
3. suppleant: Salman A. Nazakat (liste F)
4. suppleant: Lamia M. Bada (liste F)
5. suppleant: Jens M. Højbjerg (liste F)

Ligeledes skal følgende indenfor valg- og listeforbundet C, D, G, H, I og J være suppleanter for
de indvalgte på listerne C, H, I og J:
1. suppleant: Peter R. Kirkegaard (liste D)
2. suppleant: Christopher Brandt (liste G)
3. suppleant: Jesper Søe (liste G)

Vi erklærer valget for gyldigt, såfremt der ikke er gjort indsigelser senest den 31/10-97.

Med venlig hilsen

          Bue Juvik              &            Lise Pil Ingversen

Valgkontrollanter

Bilag: Stemmeseddel nr. 2000, udfyldt med liste- og personlige stemmetal, samt angivelser af
indvalgte og suppleanter samt sidstnævntes respektive prioriterede rækkefølger.

FORELØBIGT VALGRESULTAT I
FORBINDELSE MED VALGET TIL FADL�S
REPRÆSENTANTSKAB

LISTE A:
Peter  Svenningsen - valgt
Andreas H. Lundh - valgt

LISTE B:
Mashi E. Bang � l. suppleant
for liste E

LISTE C:
Stine Sloth - valgt
Søren Gottlieb - valgt
Emil D. Bartels - valgt
Anders D. Toft - valgt
Rasmus Ripa - valgt
Mads Dalsgaard - valgt

LISTE D:
Peter R. Kirkegaard 1. suppleant
Nikolaj B. Bak - valgt

LISTE E:
Pedram Kazemi - valgt

LISTE F:
Jens M. Højberg - 4. suppleant
Lamia M. Bada - 3. suppleant
Camilla Buxbom - valgt
Anders Rothe - valgt
Salman A. Nazakat - 2. suppleant
Thomas Brander - valgt
Charlotte Martinsen - valgt
Morten G. Poulsen - l. suppleant

LISTE G:
Brian Bjørn - valgt
Dennis Staahltoft - valgt
Jesper Søe - 2. suppleant
Christopher Brandt - 1. suppleant
Andreas Bjerrum -  valgt

LISTE H:
Morten Kaad - valgt

LISTE I:
Ditte G. Strange - valgt

LISTE J:
Anne-Lise Vedersø - valgt

LISTE K:
Margrethe Lynggard - valgt
Ole Risgaard - 2. suppleant
Thomas Bech - 1. suppleant

Annoncer & Indre Organer

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic
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SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 20/10-97 - 26/10-97

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt  4  3  2  1  2  15  1  28

07-15
udækket  1  1  0  0  0  0  0  2                7

15-23
bestilt  15  13  14  8  11  12  6  79

15-23
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0 0

23-07
bestilt  9  15  10  9  14  8  15  80

23-07

udækket  0  0  0  0  0  0  0  0 0

ialt bestilt  28  31  26  18  27  35  22  187

ialt
udækket  1  1  0  0  0  0  0  2 1

dæknings
%  97  97  100  100  100  100  100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.
Tallene i rubrikken �dæknings %� angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:29/9-97 - 5/10-97

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  2  2  4  3  3  4  3

arbl.
vagter  6  6  10  10  9  10  11    62

planlagte
vagter  24  24  24  24  24  24  24  168

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke
svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i
døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Antal planlagte vagter i ugen: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 62
Arbejdsløshedsprocent: 37 %

ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Mandag: 9.30-12 og 13.00-15.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 8.00-12.00 og 13.00-17.00
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00 og 13.00-14.00

VAGTCHEFERNES TRÆFFTIDER

Mandag: 13.00-14.00
Onsdag: 14.00-15.00
Fredag: 13.00-14.00

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Hvis du søger på mere end et hold, så skriv hvilket hold du helst vil være på, på alle dine ansøg-
ninger. På denne måde undgår vi, at indsupplere dig på flere hold, du alligevel ikke har tænkt dig,
at være på. Det er meget besværligt, når nye holdmedlemmer ringer og springer fra holdene dagen
før der skal lægges vagter.

Der har været en del tilfælde af ovenstående, og hvis situationen fortsætter, må vi insistere på, at
I bliver på holdet, i minimum to måneder, når først I er indsuppleret. Så lad være med, at søge på
hold, hvor I alligevel ikke vil være, hvis I får et �bedre� tilbud...

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Hvis du har tjent for meget i indværende år, er det nu du skal til at vælge SU fra. Der er nogen der
tror, at de kan gemme deres lønsedler, til efter nytår, og således få det de har tjent i 1997 gennem
vagtbureauet overført til regnskabsåret 1998. Det kan man ikke. Det er ikke lovligt at aflevere sine
lønsedler for sent og vagtbureauet skal efterindberette for sent afleveret lønsedler til skattevæse-
net. På denne måde får I bare en meget besværlig efterregulering. Dette er ikke interne FADL
regler, men almindlige skatteregler, der gælder alle borgere i dette land. Så husk at meld din SU fra,
eller planlæg dine vagtforhold efter dette. Du kan altså ikke løse problemet ved at gemme lønsed-
ler, uanset hvad du har hørt af rygter...

Med venlig hilsen

Line Rotenberg og Jens Christian Faber-Rod
Vagtchef Vagtsouschef

HOLDLEDERKURSUS

Lørdag den 15. november 1997 kl. 15.00 til 18.00 på Vagtbureauet.

Du inviteres hermed til at deltage i det meget populære holdlederkursus.
Kurset er åbent for alle FADL-medlemmer. Her mødes erfarne holdledere med helt uerfarne
�menige� FADL-medlemmer og vagtcheferne.
På kurset bliver aspekter af holdlederrolle introduceret, og der er altid en livlig og uformel debat
om hvordag man bliver en god holdleder. Kurset er også en god måde at få et bedre indblik i
hvordan Vagtbureauet fungerer samt hvordan din fagforening FADL præger holdenes arbejds-
vilkår.
Efter kurset byder Vagtbureauet på en god middag i byen.

Krav: Interesse - du behøver altså ikke selv være holdleder, eller på
hold, men er interesseret i at vide mere om ovenstå-

ende.

Vi gør opmærksom på at der kun er plads til 12 deltagere på kurset.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 1. november 1997.

MVS - HOLD    5404
    Søger 2 nye medlemmer.

Holdet arbejder på Diakonissestiftelsen på Peder Bansvej, Frederiksberg. Vi er lige blevet opnomeret
fra at arbejde nattevagter hver anden uge til at dække alle nattevagterne. Vi er pt. 6 på holdet og
søger 2 nye medlemmer. Vi arbejder sammen med en sygehjælper. Du skal kunne begynde at
arbejde fra slutn. af nov.

Krav: 400 SPV-timer.
Bestået mikrobiologi

og farmakologi.
- der skal vises attest-

hæfte eller kopi heraf ved tilmelding.
Kunne tage ca. 4-5

vagter om måneden i dec. også omkring jul
og nytår og ca. 4-5 vag-

ter/mdr. herefter.
Deltage i holdmøde

den 6. nov. 1997.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. nov. 1997 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Kontakt: Vagtchefen eller Christina Petersen på 35 37 0202 -
421.

 CARDIOLOGIHOLD     4102

INTENSIV AFD. 542,  HVIDOVRE HOSPITAL

- HAR BRUG FOR DIG !!

Vi søger 3 nye holdmedlemmer, dels 2 med vagtstart 01.11.97, dels 1 med vagtstart 01.12.97.

Vi forventer at du:

- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage 5 vagter om måneden
- har hæmodialyseerfaring (ikke et krav)
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 2 lønnede samt 2 ulønnede følgevagter

for vagtstart i november tages følgevagterne fra 01.11.97 til 30.11.97
for vagtstart i december tages følgevagterne fra 01.12.97 til 31.12.97.

Vi tilbyder:

- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)�- oplæring i
PDM (elektroniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale
- muligvis introduktion til brandsårsptt. (flytter til RH den 01.01.98)

Ansøgningsfrist: For novembervagtstart:   29.10.97  kl. 12.00 til VB
For decembervagtstart:

  14.11.97  kl. 12.00 til VB

For yderligere info, kontakt VB eller holdlederen på tlf. 33 25 73 69.
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
Rådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Rådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

1. Formalia
Referent: Simon Serbian
Dirigent: Katrine Bagge Iversen

2. Nyt fra semestrene
Fysiologiforelæsningerne på 6. semester er blevet
aflyst gentagne gange med undskyldninger/
forklaringer som “glemt”, “frokostpause”,
“udskydelse” osv. Vi opfordrer de enkelte hold
til at opsøge den pågældende kursusleder, og i
fald der ikke kommer en fornuftig forklaring så
at melde tilbage til Studenterrådet som så vil
henvende sig skriftligt til Instituttet (med kopi
til studielederen).

Medicinsk Sociologi har indført et krav om et
“mundtligt forsvar” af den tredie sociologiopgave
som krav for godkendelse af opgaven. Dette
minder i betænkelig grad meget om en (ny)
eksamen (!?). Vi tager kontakt til instituttet og
tager emnet op i studienævnet på mødet onsdag
den 22. oktober. Det er jo som bekendt stu-
dienævnet, der bestemmer studie- og
eksamensordningen.

3. Meddelelser
- Omstillingen kan ikke finde ud af, hvad vi
egentlig hedder. Bestyrelsen sender de nye op-
lysninger om Studenterrådets navn, samt diverse
basisgrupper.
- Forenede Studenterråd afholder Parlamentarik
Seminar i weekenden 14.-16. november. Det blev
besluttet, at Det Medicinske Studenterråd betaler
for de personer, der vil deltage.
- Vi kan blive fotograferet som fagråd til
Scorebogen. Det tilsluttede alle sig.

4. Ansøgninger
Der er indkommet ansøgning fra medicinerrevyen
(2000 kr.). Denne blev imødekommet.
Der er indkommet ansøgning fra Scorebogen (?
kr.). Det blev besluttet at bruge 1800 kr. på at få
vores (nye) navn bragt i bogen.
Der er indkommet ansøgning fra Rus-
instruktørene om afholdelse af et “vinter-semi-
nar”, hvor der bl.a. planlægges februar-weekend-
rusturen. Det blev besluttet af bevillige 4000 kr.
Desuden blev det besluttet samtidigt at kræve at
rusinstruktørerene alvorligt diskuterer selve
afholdelsen og indholdet af rusturene, idet der
fra Studielederens side er lagt op til en mulig
revision.

Referat af Fællesmøde
Tirsdag den 21. oktober 1997

Hvor er underviseren ?
Hvis din underviser uden god
forklaring ikke møder op til timen, så
kontakt fagets kursusleder. Hvis
dette ikke giver et godt svar så gå til
Det Medicinske Studenterråd !

5. Rektorvalg
Der er opstillet to par: Kjeld Møllgård med Joan
Conrad som prorektorkandidat, samt Christian
Hjort-Andersen med Nils-Erik Fiehn som
prorektorkandidat. Der blev foretaget en kort
diskussion af de to valgoplæg

For Kjeld Møllgård talte: Gode gennem-
tænkte punkter om uddannelsespolitik, demo-
kratisering af Konsistorie-arbejdet, mere
indflydelse til Studenter- og TAP-gruppen. Han
står generelt for en fornuftig udd.pol. og politisk
magtfordeling.

Imod Nils-Erik Fiehn: En stor politisk
fejl at Fiehn er gået bag om ryggen på vores dekan,
mht. at opstille som prorektorkandidat samtidig
med at signalere til fakultetet, at han ville
fortsætte arbejdet fremover i dekanet her.

Det blev besluttet, at Det Medicinske
Studenterråd støtter Kjeld Møllgård og Joan
Conrad.  Det bør støttes via pressemeddelelser.

6. Studienævnsmødet onsdag den 22. oktober
Dagsordenen for studienævnsmødet blev
gennemgået. Af størst interesse var udkastet til
eksamensplan sommer 1998, som kort blev
diskuteret.

7. Godkendelse af referat fra
generalforsamlingen den 7. oktober 1997
Referatet blev gennemgået og efterfølgende
godkendt. Det vil blive bragt i et senere MOK.

8. Aktiviteter i den kommende periode
- Vi bør arbejde, for at undervisningslokalerne til
mikroskopisk anatomi bliver holdt åbent i
eksamensforberedelses-perioden. Vi retter
henvendelse til Anatomisk Institut. Birgitte og
Jesper arbejder videre med området.
- Spot-eksamen på 6. semester. I den periode
hvor man i forbindelse med eksamen er “lukket
inde” bør vi arrangere en eller anden form for
salg eller donation af “læske/sandwich/...”. Bue
og Serbian arbejder videre med emnet.
- Vi bør have bedre kontakt til HR-møderne.
- Der skal oprettes en bod i kantinen efter hvert
fællesmøde for at øge demokratiet.

- Der skal afholdes en fagrådsdag to gange om
året efter eksamen.
- Informationsuge skal gentages som studie-
plansuge.
- Der skal oprettes et 2. dels udvalg for bl.a. at
lave checklister til kliniske ophold.

9. Oprettelse af udvalg og arbejdsgrupper
Biblioteksudvalget: Jesper Søe.
Brugerudvalget: Robert W. Jørgensen (med Jakob
Lundborg som suppleant).
Fysisk udvalg: Chrisitan Jeppesen.
Bogladen: Der findes en overgangsordning i
samarbejde med Bogladens bestyrelse. Lisbeth
Ludvigsen skal indarbejdes som repræsentant (jf.
generalforsamlingsbeslutning).
2. Dels-udvalg: Jens-Ulrich, Louise, Laila
Schneider
Andre studenterorganisationer (danske og
svenske): Brian, Birgitte, Simon
Administrationen: Bue, Katrine, Simon, Louise
Eksamens-service: Bue, Simon

10. Eventuelt
Der var i MOK blevet stillet forslag om at
Studenterrådet stillede nogle mikrobølgeovne til
rådighed for alle studerende. Dette affødte en
diskussion omkring kantinen, som kunne
forestilles at blokere herfor samt hvorledes
projektet rent praktisk kunne lade sig gøre. Her
kan Brugerudvalget tænkes at inddrages. I Fysisk
Udvalg kan vi arbejde for oprettelse af the-
køkkener rundt om på Panum, hvor man kan
varme mad mv.
For referatet: Simon Serbian og Bue Juvik.

Mødekalenderen

11/11 Fællesmøde kl. 15.00
- Indtegningsbetingelser

2/12 Fællesmøde kl. 15.00
16/12 Fællesmøde kl. 15.00

- Julehygge

Møderne afholdes alle i bygning 1.2.

Indre Organer
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PRÆKLINIK PÅ SJÆLLAND OG BORNHOLM
I DECEMBER OG JANUAR 1997-98.

IMCC KØBENHAVN (PRÆKLINISK UDVALG) TILBYDER IGEN PRÆKLINISK OP-
HOLD I DECEMBER OG JANUAR, HVOR DU KAN FÅ MULIGHED FOR AT KOMME UD
PÅ EN AFDELING OG FØLGE LÆGERNE I DERES ARBEJDE.

VI HAR DE ANDRE ÅR KUNNET TILBYDE PLADSER PÅ FØLGENDE SYGEHUSE:

BORNHOLM CENTRALSYGEHUS
FREDERIKSSUND SYGEHUS
CENTRALSYGEHUSET I HOLBÆK
NAKSKOV SYGEHUS
NÆSTVED CENTRALSYGEHUS
AMTSSYGEHUSET I STEGE
RASK (KØGE)
KALUNDBORG SYGEHUS
NYKØBING FALSTER SYGEHUS

HVIS DU ER INTERESSERET, KAN DU SENDE EN SEDDEL TIL VORES KONTOR MED
NAVN, ADRESSE, TELEFONNR. OG SEMESTER SAMT ET PAR ORD OM, HVOR DU
GERNE VIL HEN OG I HVILKEN PERIODE (14 DAGE). SIDSTE FRIST FOR TILMELDING
ER DEN 3. NOVEMBER 1997.
TILMELDING ER BINDENDE OG KOSTER 350 KR. PENGENE KAN INDBETALES PÅ
GIRO 6 07 62 62. PENGENE REFUNDERES KUN I TILFÆLDE AF SYGDOM, REEKSAMEN,
ELLER HVIS OPHOLDET IKKE KAN ARRANGERES.

PRÆKLINISK UDVALG
IMCC
PANUM INSTITUTTET 9.2.2
BLEGDAMSVEJ 3B
2200 KØBENHAVN N

Indre Organer

Vil I ikke være så søde, at lade være med at skrive med store bogstaver. Det larmer !!
red./torben

TIL STUDERENDE DER HAR VÆRET I
GRØNLAND I ÅR!

Så er det tid at aflevere rapporten om dit ophold i Grønland til IMCC-grønlandsgruppen. Rappor-
ten skal bla. indeholde en beskrivelse af de forhold du har fungeret under, dine gode og dårlige
oplevelser og gode råd til de næste studerende der besøger sygehuset hvor du har været. Du får
kr. 50 for dit arbejde. Så derfor:

1. Skriv en side eller to
2. Aflever den på IMCC´s kontor på en onsdag
2. Få udbetalt det klækkelige honorar

Med venlig hilsen IMCC-grønlandsgruppen

IMCC

PRAKTIKANTER I TROPERNE

Udtagelsen af de lykkelige nye PIT�ere er nu overstået, og alle der har fået afslag eller er blevet
udtaget har fået besked med posten (ansøgningsfrist var d. 1. oktober). Vi skal nu holde nyt PIT-
møde for at sortere i de returnerede kontrakter, og for at spise noget lækkert mad!

Mødet/middagen holdes hos Bolette Søborg, d. 5. november kl. 18:00, på Kløckersvej 14, 1.
sal, 2820  Gentofte. SU senest d. 3/11 på tlf. 39 76 38 13.

På PIT�s vegne og med venlig hilsen

Mads Nielsen-Breining

Basisgrupperne
Nu är det nog dax att bilda en förening for oss som har det svenska språket som modersmål eller
på annat sätt känner oss hemma i det avlånga landet. Fler och fler centralskandinaver har upptäckt
att det finns en läkarlinje på denna sida sundet, och tar steget ut i denna ovissa tilvaro i exil. För att
inte förtvivla fullständigt i detta konstiga land, bör vi hålla ihop så att vi inte glömmer vår bakgrund.

I en sådan förening kan vi exempelvis

- diskutera vem vi tycker skall efterträda Tommy Svensson
- importera Pripps och Kalles kaviar
- göra dagsutflykter till Systembolaget i Malmö
- hjälpa varandra med språk- och studieproblem
- hålla kräftskiva
- vårda och upprätthålla språket
- fixa mängdrabatt på Pilen
- stå längst fram när bron öppnar
- lyssna på Glenmarks senaste
- följa Elitserien
- försöka lura ut vad danskarna egentligen menar, när de säger �rolig�.

Möjligheterna är många, och det är endast vi själva som sätter gränserna.

Kom till första mötet på måndag den 3:e november, klockan 15.00 i kantinen. (Jag lovar att ha
på mig en gul tröja). Vi börjar med att hitta på ett lämpligt namn på föreningen, så fundera ut något
fyndigt tills då.

Om du inte kan komma just då, visa ändå ditt intresse genom att skicka ett litet elektroniskt
meddelande til mig på ipersson@stud.mdb.ku.dk.

Med vänliga hälsningar
Frederik Persson
39299493

UDDRAG AF REFERAT AF SENESTE
GENERALFORSAMLING I
GOURMETKLUBBEN:
1. Klassificeret
2. Klassificeret
3. Behandling af nye ansøgninger:
Under en vellykket mexikansk aften er utallige ansøgninger blevet drøftet i uformelle omgivel-
ser. Der er dog kun fundet én egnet til videre behandling. Dette er ansøgningen fra stud. med. Sara
Berg Baldvinsson.
4. Klassificeret
5. Klassificeret
6. Eventuelt: Vi gør frøken Baldvinsson opmærksom på, at bestyrelsen forventer snarest
at modtage invitation til en (eksklusiv, naturligvis) optagelsesmiddag. Det pointeres samtidig, at
der ikke længere modtages flere ansøgninger om gæstedeltagelse til mexikansk aften, da denne
allerede er blevet afholdt!

På bestyrelsens vegne: RH, EJS, TS-P, TT-P

FOTOGRAFERING TIL SCOREBOGEN

Kære medlem af SIMS.

 Vi har nu fået den enestående mulighed at blive fotograferet til scorebogen som basisgruppe,
hvilket unægtelig vil gøre det lettere for os selv og andre at finde SIMS-medlemmerne på Panum.
Derfor opfordres du nu til at møde op i klubben torsdag den 6/11 klokken 16 iklædt din berømte
SIMS t-shirt med det eksklusive rygmærke, der giver gruppeidentitet. Har du ingen t-shirt, vil du
selvfølgelig få mulighed for at erhverve dig een formedelst 25,-. Er du heller ikke medlem af SIMS,
men vil bare med på billedet, kan du selvfølgelig også melde dig ind for sølle femti kroner.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Claus Bo Svendsen, kasserer i SIMS

Steen & Stoffer Classic Steen & Stoffer Classic
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ERNÆRINGSFOREDRAG

SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorieforedrag.
Emnet bliver på dette semester ernæring, og i denne forbindelse har vi inviteret:

Ernæringsekspert Bente Kiens
Marathonløber og Ernæringsrådgiver Dorthe Rasmussen

Bente Kiens vil lægge ud med at redegøre for kostens betydning for den fysiske præstationsevne
på såvel konkurrence som motionsplan.
Herefter vil Dorthe Rasmussen give eksempler på kostens betydning for hende selv som elite-
idræts-udøver.
Til sidst vil der være tid til spørgsmål og diskussion.
Har man behov for mere protein når man dyrker idræt og er fedtrig kost præstationsfremmende?
Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret i løbet af foredraget, der finder sted

Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 � 19:00 (senest) i Dam Auditoriet

Så hvis du gerne vil vide noget mere om ernæring og dens for kroppen så mød op til en forhå-
bentlig lærerig aften.

På vegne af SIMS � Jonas og Michael

KNÆ, ANKEL OG SKULDERSKADE
KURSER.

SIMS gentager tidligere års succes og afholder 3 praktiske kurser i diagnosticering og behand-
ling af hyppige idrætsskader ved

Overlæge, dr.med.  Jens Halkjær Kristensen
fra RH�s medicinsk ortopædiske afd.

Datoer:      De 3 emner vil blive gennemgået over 3 gange.

Mandag den 10. Nov.  16-18
Tirsdag den  18. Nov.  16-18
Onsdag den  19. Nov.  16-18

Sted: Gymnastiksalen RH Tagensvej, 7602  d.v.s. fysioterapien.

Hvem kan
deltage? Alle - med den fornødne kendskab til anatomien.

Pris: Kurserne er Gratis for SIMS-medlemmer.
For stud. med.�er der ikke er medlem af SIMS
(hvis der er nogen) koster det 20 kr per person per gang.
(Det koster 50 kr om året at være med i SIMS)

På-
klædning:Løstsiddende tøj så vi kan øve os på hinanden.

Tilmelding: Der er 24 pladser som erfaringsmæssigt hurtigt bliver optaget
 Derfor er tilmelding bindende.

                   Telefontid:
 SIMS medlem: Ons 17.00 - 17.30
 ikke medlem:  Ons 17.30 - 18.00
 Jonas  tlf. 35 36 61 16

På vegne af SIMS,
Jonas Meile  Formand.

REFERAT AF ORDINÆR
GENERALFORSAMLING.

Tilstede var: Jens (formand), Jonas (næstformand), Lars (kasserer) og Susan (sekretær). Des-
uden deltog Fatima (10.sem), Michael (6.sem), Svend og Michael (5.sem), Andreas, Frederik,
Claus og Kasper (4.sem), Rune (3.sem), Eva (2.sem), Klaus, Line og Christian (1.sem).

Generalforsamlingen startede med et rigtig spændende foredrag af Stud.med Eva Holme, som
fortalte om sit projekt med genoptræning af forstuvede ankler. Dernæst blev punkterne fra
dagsorenen behandlet efter behov. Følgende referat tager derfor hensyn til punkterne på dags-
ordenen frem for den rækkefølge de blev behandlet i på mødet.

1) Valg af dirigent:
Jonas blev valgt.

2) Valg af referent:
Susan blev valgt - senere tog Rune (ny næstformand) over.

3) Formandens beretning:
Jens fortalte om de arrangementer, vi har haft siden sidste generalforsamling. Det var blevet til ca.
14 stk. Derefter fortalte han om, hvad medlemmerne kan få ud af at være med i SIMS.

4) Beretninger fra nedsatte udvalg:
·
 Foredrag om ernæring: Både Bente Kiens og Dorthe Rasmussen vil gerne komme og fortælle
til ernærings-foredraget. Der er søgt om leje af DAM-auditoriet, og der blev talt om at få et oplæg
fra dem, som vi kan bruge til at sætte i MOK og lave opslag ud fra. Endelig blev vi enige om at søge
klubben om penge til betaling af vagt (se iøvrigt andet sted i MOK).
· Kursus i Skulder-, ankel-, knæskader: Bliver holdt d. 10. og 18.  november
samt en tredje dato, som ikke er fastsat endnu. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Jonas (ny
formand). Se andet sted i MOK samt på opslagstavlen uden foran vores lokale (9.2.3).
· Foredraget om skiskader: d. 4.december er i orden. Vi holder almindeligt
møde fra 16-16.30, hvorefter Per Hölmich tager over og fortæller om skiskader. Per Hölmich�s
foredrag er kun for medlemmer!!
· Foredrag for om filosofiske aspekter ved idrætsmedicin: Cand. Polit Claus
Bøje vil gerne holde foredrag for os om dette emne � evt. ved at tage udgangspunkt i rygskader.
Arrangementet kommer til at foregå i marts ?98. Det undersøges, om det er muligt at kombinere
det med en anden foredragsholder (f.eks. Speciallæge Tom Bendixen) og arrangere det i DAM-
auditoriet. Fatima (10.sem) går videre med arrangementet.
· Foredrag om bjergbestigning: Henrik Jessen-Hansen skal have 5000,-
kr. for sit foredrag om bjergbestigning � hvilket vi synes er for meget. Rune (næstformand)
kontakter Henrik J.H igen og prøver at forhandle ny pris, samt finder evt. sponsorer til arrange-
mentet, der bliver i ?98.

SEQ niveau0 \h \r0 SEQ niveau1 \h \r0 5) Forelæggelse af regnskab:
Intet specielt at bemærke udover tvivl omkring en ekstra regning på 2000,-kr. for leje af audito-
rium på trods af, at Finn Bojsen-Møller havde taget ansvaret for os. Regnskabet blev godkendt.

6) Fastlæggelse af næste års kontingent:
Efter diskussion om medlemsgebyret skulle ændres, blev det vedtaget, at det stadig kun skal koste
50,- kr. for et helt års medlemskab af SIMS.

7) Behandling af indkomne forslag:
·

Der blev snakket lidt om at SIMS-århus eventuelt skulle besøge os i foråret. Ideer til
arrangementer var et besøg på August Krogh Instituttet, festarrangement  - evt. i samarbejde med
klubben - samt at det kunne forgå omkring idrætsdagen. Jonas (formand), Rune (næstformand)
og Andreas (4.sem) meldte sig som initiativtagere.

8) Valg til bestyrelse:
Jens gik af som formand. Jonas Meile blev valgt som ny formand. Det blev besluttet alligevel at
beholde en næstformand samt at ændre vedtægterne derefter. Der var 4 kandidater til posten og
efter afstemning blev Rune (3.sem) valgt som ny næstformand. Lars gik af som kasserer. Claus
(4.sem) blev valgt som ny kasserer. Susan blev genvalgt som sekretær.

9) Eventuelt:
·
  PR-arbejde: Jonas vil fremover sende brev med indmeldelsesblanketter til gamle medlemmer
ved sæsonens start for at holde lidt på de gamle medlemmer og minde dem om, at en ny sæson
er startet.
·   Sponsorer: Kontakten til medicinalfirmaer omkring sponsorpenge skal struktureres
og f.eks. formidles af én person i SIMS, således at SIMS udadtil virker mere organiseret.
·   Julefrokostudvalg blev nedsat: Christian, Line, Michael og Kasper.

Således subjektivt selekteret
...med hjælp fra Rune...
Susan Bjerregård
Sekretær

SCOREBOG

Fotograferingen til årets scorebog er netop nu i fuld gang. Dog er det gået
op for os, at vi har glemt at indkalde dem, der har semesterfri. Dette være
så herved gjort. Det bliver Torsdag den 6/11 kl. 16-16.15 i Klubben.

Fase 2 og Basisgrupper møder op torsdag den 6/11 kl. 16-18 og fredag den 7/11 også 16-18.

Til alle andre vil vi endnu engang opfordre til at møde op til
fotograferingen og HUSK at have holdliste + antal scorebogskøbere med.

 Mange fotografiske blitzer.

 Anne Mette, Christina & Bent

Kommentarer til :

Anne Mette abay@mdb.ku.dk
Bent bent@mdb.ku.dk
Christina 31 35 39 45
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Filmklubben P8'n
præsenterer

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

En film af Frank Darabont:

En verden udenfor
Torsdag den 30. oktober kl. 20.00

I 1946 bliver den succesrige bankmand, Andy Dufresne (Tim
Robbins) dømt på indicier for mordene på sin kone og hendes
elsker, og sendes til Shawshank - et af USA's strengeste fængs-
ler.
Her møder han Red (Morgan Freeman), som i starten ikke har
synderlig respekt for Andy.
Andys flair for tal gør ham til et uundværligt element for admi-
nistrationen i dens kreative omgang med fængslets midler.
Da en nyindsat fange uventet viser sig at ligge inde med bevi-
ser for Andys uskyld, må inspektøren tage drastiske
forholdsregler for at holde på sin "indtægtskilde".
Det går op for Andy, at han kun har valget mellem at "get busy
living or get busy dying"!
"En verden udenfor" er en fortælling om håb, venskab og
overlevelse i det korrupte fængsels barske og isolerede verden.
Historien bygger på novellen "Rita Hayworth i Shawshank
fængslet" fra 1982 af Stephen King.

Indre Organer
Rusnews
ØKO-BON!
De sidste 2 grupper (gruppe 4, det er vist dig Thomas Lund & Gruppe 9, frk Kirstine Moll)
mangler at aflevere boner og regnskab fra rusturen.
Det må I gerne gøre rigtig rigtig snart.
Hvis spørgsmål, så ring 31380842.
De kærligste hilsener
Martin & Jon

TUTORFEST?
(for tutorer!)
I morgen?
JA!

Så kom glade alle tutorer plus jer andre � I ved hvem I er � i morgen torsdag d. 30. på Strand-
boulevarden 673tv kl. 19.00.

Dresscode: Så stiligt som det er jer muligt!

Vi ses!

Festudvalget

OG MØDE!!!

OG-møde afholdes torsdag d.13/11  ...klokken 16 i Glubben
Kom frisk og festlig på trods af gårsdagens strabadser.
Ses!!!!
                      p.v.a. OG    FAS!

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic
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Debat
BIDRAG TIL EN SERIØS DEBAT:
Gen�splejsede ingredienser i Øko madvarer ????
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udstedt en skrivelse vedr. ændringer af ingre-
dienser i økologiske madvarer. Én af ændringerne går ud på at tillade brugen af genetisk modi-
ficerede mikroorganismer.
Det mener jeg der skal opponeres imod!
Hvem er jeg? Mit navn er Christian Madsen, og jeg er en ganske almindelig stud.med. på 3.
Semester.
Hvorfor denne skrivelse? Fordi jeg mener at en tilladelse af genetisk modificerede mikroorga-
nismer i økologiske madvarer, i det lange løb, vil betyde en udhulning af det som begrebet
�økologi� bl.a. står for, nemlig miljø- rigtigt/bæredygtigt, god kvalitet, og sundt at spise!
Jeg vil ikke her tage stilling til gen-teknologien som etisk problemstilling, eller om den skal eller
ikke skal tillades i de �almindelige�, konventionelle fødevarer, blot vil jeg bevare muligheden for
at fravælge fødevarer med genetisk modificerede elementer.
Jeg ønsker at man som princip skal kunne købe økologisk, og dermed samtidig være sikker på,
at produktet udelukkende består af ingredienser som forefindes rent i naturen.
Hvorfor i MOK? For fremtidige læger, og for andre som arbejder med sundhedsspørgsmål på
én eller anden måde, må det være vigtigt at være med til at sikre sunde fødevarer. Det er jo i høj grad
vores fødevarer som er ansvarlige for vores sundhed!
Hvad kan DU gøre? Du kan give din støtte med en underskrift under følgende erklæring:
�Jeg ønsker genetisk modificerede mikroorganismer helt udeladt af økologiske fødevarer.�
Jeg samler underskrifter ved trappen til den store Panum Kantine onsdag d. 29/10 fra kl. 12 og
et par timer frem.
På forhånd tak!
Christian Madsen
Hvis du har yderligere spørgsmål, kommentarer, eller vil læse uddrag af arbejdsdokumentet fra
Ministeriet, kan jeg kontaktes på 3810 3772 eller
e-mail: ctmadsen@mdb.ku.dk

DEMENTI.

Jeg er, af formanden for Lægevikargruppen Anne-Lise Z. Vedersøe, blevet gjort opmærksom på
en publikation �det nye FBI� udgivet den 14. oktober 1997. I denne publikation citeres jeg på side
4 for en udtalelse til redaktionen.

Jeg vil gerne her dementere, at jeg på noget tidspunkt har udtalt mig til redaktionen.

Jeg er blevet kontaktet telefonisk af Morten G. Poulsen. Morten spurgte, om jeg evt. ville deltage
i en evaluering af forløbet omkring lægevikaroverenskomsten. Dette svarede jeg ja til. I denne
forbindelse blev jeg spurgt om mit indtryk (som FAYL bestyrelsemedlem) af Jørgen Rottbøll
Lassen (JRL). Jeg svarede, at jeg kun havde kendskab til JRL i forbindelse med overenskomst-
spørgsmål herunder forhandlingsforløbet, og at det var mit indtryk, at JRL havde været FADL en
god mand, der havde nydt stor respekt hos med- og modparter.

Jeg pointerede i denne samtale, at mit kendskab til JRL�s arbejde begrænsede sig til forhandlin-
gerne omkring lægevikaraftalen og pointerede ydermere, at min deltagelse i en evt. evaluering
udelukkende ville omfatte det faktuelle forløb og ikke evt. personspørgsmål.

Slutteligen vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke har været med til at �gennemtrumfe en overenskomst-
aftale�. Jeg har været bisidder og haft et godt samarbejde med alle i forhandlingsdelegationen
under hele forløbet.

Med venlig hilsen

Lise Møller
Formand for FAYL�s Overenskomst- og aftaleudvalg.

Det har ikke været muligt, at fremsende ovenstående direkte til Morten G. Poulsen, da jeg ikke er
i besiddelse af hverken adresse eller telefonnummer.

Kopi er sendt til FADL, Hovedforeningen.

EN SAND HISTORIE �

Der var engang et studienævn, der var fuld af gode ideer. De ville lave lægestudiet ved Køben-
havns Universitet om. Det skulle være mere studenterstyret og -aktiverende, der skulle være nye
undervisnings- og eksamensformer, og med lidt held skulle studiet blive meget mere spændende
og de færdige kandidater bedre.

Det var nogle meget velbegavede mennesker, der befolkede studienævnet, så de erkendte hurtigt,
at sølle ti personer (så mange var de nemlig i nævnet), ikke havde den faglige bredde og tyngde
til at dække alle afkroge af et medicinsk curriculum.

Derfor nedsatte de en række semesterudvalg, der bestod af repræsentanter for de fag, der under-
viste på det pågældende semester, repræsentanter for de foregående fag, repræsentanter for de
efterfølgende semestre, og søreme også studenterrepræsentanter.

Hermed var der lukket op for en ganske betydelig studenterindflydelse på den kommende studie-
plan. Følgelig stod studenterne på nakken af hinanden for at komme ind i semesterudvalgene.
Hver uge blev der uddelt kønumre ligesom til bogmarkedet �

Ak, var det bare så vel. Vi mangler faktisk akut studenterrepræsentanter til semesterudvalgene. Vi
har to pladser i hvert udvalg (1.-2., 3., 4.-6., 7.-10., 11., 12. og 13.) og p.t. er der kun to studenter
i 1.-2. og 7.-10.-udvalgene. Vi har desuden endnu en plads i koordinationsudvalget, der arbejder
med at samordne arbejdet i de enkelte udvalg.

Dette er en opfordring til, at du melder dig til et udvalg ! Du behøver ikke vide en masse på
forhånd, da Det Medicinske Studenterråd nok skal udstyre dig med et baggrundsmateriale. Du
skal derimod være villig til at lave et stykke arbejde. Kontakt Rådet på telefon 35.32.64.00 eller
undertegnede på telefon 43.62.37.37-1149 � eller hold øje med indkaldelserne i MOK og kom
til næste fællesmøde. Hvis ingen melder sig, er resultatet blot, at vi ikke får repræsenteret studen-
terne i en række udvalg �

Med venlig hilsen

Brian Bjørn
Studienævnsmedlem

Dialog

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic

Beverly Hills 90210

I erkendelse af at der åbenbart vil gå overordentlig
lang tid før TV 2 begynder at sende nye afsnit af den
underholdende og lærerige undervisningsserie Beverly
Hills 90210, synes vi her på MOK-redaktionen, at vi
lige ville bringe et billede, så vi alle kan blive mindet
om det store savn.
Og ærlig talt TV2, nu er vi fand'me blevet spist af med
gamle afsnit i adskillige måneder, under den ulidelige
titel Beverly Hills Classic, nu må der edderbrodereme
nye nudler i bægeret.


