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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

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. 12 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 Det Medicin-
ske Studenterråd, 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: Daniel Longfellow

Denne                               redaktion:

19.30 Møde i
Antroposofisk
Studiegruppe
Kong Georgs Vej
15

20.00 Foredrag
om
antroposofiske
lægemidler Kong
Georgs Vej 15 &
p8,n viser Crash



3MOK & Studiet
Redaktionelt
Jeg glæder mig i denne tid
nu falder julesneen hvid
og MOK-redaktionen gider ikke lave en skid
Derfor er næste uges MOK iklædt julens røde farver og det er samtidig det sidste før julefe-
rien. Indlæg skal som sædvanlig være her på redaktionen senest klokken 14.00 om mandagen,
hvor den efterhånden stærkt affolkede redaktion sidder og sveder med det blad du nu sidder og
læser, dog var der i sidste uge uvurderlig bistand fra den gamle MOK-nisse Niels J. Johansen,
og tak for det skal han have, men det er nu synd for ham når Nikolaj Bølebob Bak tager hele
æren alene......men husk nu:

NÆSTE MOK ER DET SIDSTE FØR FERIEN !

Studievejledningen

KÆRE LÆSER

Vi har i studievejledningen fået en mærkelig fornemmelse af, at der er meget få der læser vores
indlæg. Det synes vi er synd.
Vi ved godt at vores indlæg kan virke kedelige og uoverskuelige, men vi bringer ofte væsent-
lige 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 offent-
liggjort i MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

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, mikro-
biologi, 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
institutterne 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 somme-
reksamen). For integreret eksamen er fristen dog 15. september/ 15. februar. 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.

LEKTIONSKATALOGER

Lektionskatalogerne for forårssemesteret 1998 er nu sendt til trykkeriet, og kan forventes klar
til afhentning

tirsdag den 16. december 1997

Lektionskatalogerne vil blive lagt frem ved studievejledningen/studienævnssekretariatet, lo-
kale 9.1.41/33.

Hvis man har behov for at planlægge arbejde (eller skiferie!?), kan en udskrift af lektions-
katalogerne ses ved henvendelse til Pia Henriksen i sekretariatet, lokale 9.1.41.

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre på fase I.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn, vil der fremover være følgende procedure
i forbindelse med den aktive tilmelding:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i
slutningen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldings-
blanketten afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut,
rum 18.1.12. Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er
du ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente en tilmeldingsblanket hos
studiesekretær Pia Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos
Marianne Johansen 33.4.26, der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til 4. semester hos studiesekretær Hanne
Holm på Institut for medicinsk biokemi og genetik. Tilmeldingsblanketten afleveres til Hanne
Holm, lokale 24.4.14, der holdsætter 4. semester.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester udsendes med eksamensbrevene til eksamen i cellebiologi.
Er du ikke tilmeldt denne eksamen, kan du hente en blanket hos studiesekretær Anni Thom-
sen, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologi-
øvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er Grete Bisgård, der holdsætter 5. semester.

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i slutningen af
5. semester, eller den kan hentes hos studiesekretæren, Medicinsk fysiologisk institut.
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10.
Det er Grete Bisgård der holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding
den 10. januar til forårssemesteret
og
den 10. juni til efterårssemesteret

Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af
undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/10. august for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studenter og underviserne bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden 10.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret, kan man blive holdsat på
semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding
sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studenter eller
enkeltfagskursister. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive
tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må
overbookes med studenter der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig til
studievejlederne for yderligere oplysninger.

FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 10 hverdage før eksamen afhol-
des, ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg.

3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået kemi for at blive holdsat på 4.
semester.

Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994:

1. Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og
kemi senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot

1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksaminer bestås i samme eksamenstermin
(incl. syge/reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene og dumper den anden, skal du
op i begge eksaminer igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine tilmeldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen
1997 i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og eksamensordning. Du kan selvfølgelig
også kontakte studievejledere.
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SEMESTERFRI ELLER ORLOV?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på.
Du kan holde semesterfri eller tage orlov.  Men hvad er forskellen?

Semesterfri
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det indebærer, at man undlader at melde sig
aktivt til det kommende semester.  På den måde vedbliver man at være immatrikuleret.  Man
kan deltage i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU,
såfremt man overholder studieaktivitetskravene, du er valgberettiget og du kan købe bøger
med studierabat i bogladen.  Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende har, men du
følger ikke undervisning i semesteret.  Når du ønsker at starte, skal du blot være opmærksom
på at tilmelde dig aktivt til semesteret.

Orlov
Du kan kun i særlige tilfælde få orlov i løbet af det første års studier. Herefter kan du frit tage
orlov fra universitetet.  Dette indebærer, at du i orlovsperioden ikke længere er studerende.  Du
må ikke gå til eksamen i det semester hvor du har haft orlov, du kan ikke modtage SU og du
må ikke deltage i valg til styrende organer.  Under normale omstændigheder er du ikke
berettiget til at modtage bistandshjælp i orlovsperioden.  Vær yderligere opmærksom på, at
orlovsperioder tæller med som studietid i forhold til tidsfristerne til beståelse af anatomi og
kemi samt fase I og II på studiet.  D.v.s. �uret� sættes ikke i stå fordi du holder orlov.

Har du taget orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget undervisningen du er gået glip
af.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og tage vagter igennem FADL.

Grundlaget for universitetets orlovsregler er undervisningsministeriets bekendtgørelse om
adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser.  Ansøgning om orlov
indsendes sammen med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret.

Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt til semesteret.
En orlovsperiode kan afbrydes.  Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet
får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres.

Iøvrigt er det nok en god ide at kontakte studievejledningen, såfremt du påtænker at holde en
pause i studierne.

Studiet

BEITOSTØLEN 1998

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicinstuderende til Beitostølen helsesportscenter
i Norge. Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger lige midt i dejligt skiterræn.

Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og ophold.

Opholdet ligger i uge 10, 11, eller 12, og du kan i høj grad selv være med til at bestemme.

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være os i hænde senest fredag den 14
februar.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i
studievejledningen hos Lotte torsdage 11-14.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Godkendt 06.11.1997

Referat nr. 8/97 af møde i Klinikudvalget Københavns Amt den 20.10.1997 kl. 15.15.

Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Ole Haagen Nielsen
(OHN), ovl. Helle Ørding (HØ), afd.læge Jørgen Andersen (JA), afd.læge Peter Mikkelsen
(PM), overlæge Jens Strøm (JS), afd.leder Ulla Høy Davidsen (UHD), stud. med. Morten
Breindahl (MB), stud.med. Ghulam Khan Nabi (GKN), stud.med. Birgitte Christensen (BC),
stud.med. Thomas Kjeld (TK), sekretær Birthe Brogaard (BB) og studentersekretær Sofie
Andreasen (SA).

Afbud fra: Ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Lene Wallin (LW), stud.med. Lene Buhl
Riis (LBR).

Dagsorden:

Afdelingslæge Peter Mikkelsen orienterede indledningsvis om informationsteknologi herun-
der IT-information, internet, finansiering, organisation, elektronisk patientjournal, integration
af systemer og beslutningssystemer. Formanden takkede Peter Mikkelsen for orienteringen
og foreslog, at man holdt et møde i Kbh. Amt for yderligere orientering.

1. Godkendelse af dagsorden: MB ønsker en synliggørelse af Klinikudvalgets arbejde over
for de studerende og forelagde i den forbindelse foreslag til ændring af rækkefølge til punkter
på dagsorden. Med denne ønsker man at sende signaler om, at konkrete sager bør drøftes
først. Desuden ønskes �Universitetssekretariatet� påført som fast punkt, idet de studerende
løbende bør kunne følge med i udgifterne til bygningen af dette. Øvrige muligheder for at
profilere KLU er grundigere information ved introduktionen på 7. sem., opslagstavler på  de
respektive hospitaler med nyhedsbrev samt en evt. forslagspostkasse.

Den nye model for dagsorden vil fremover blive anvendt.

2. Godkendelse af referat nr. 7: Ingen kommentarer.

3. Konkrete sager til drøftelse: 1) JS orienterer om forbedring af kursus i undersøgelse-
steknik. Der samarbejdes med Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF), Rigshospita-
let, og der satses på at fremskaffe udstyr og apparater sv.t. hvad, der findes på LKF samt en
hjertestetoskopidukke. I forbindelse hermed orienterer TK om B&O, der aktuelt søger at
udvikle et stetoskop, der selv skal være i stand til at stille diagnoser. Et samarbejde med B&O
kunne derfor være en mulighed, og TK foreslog, at udvalget kontakter B&O samt Brüel og
Kjær, der er producent af de simulatordukker, som anæstesiafdelingen på KAS Herlev er i
besiddelse af. EH giver godkendelse til at arbejde videre med denne kontakt. HØ foreslår at
man anskaffer sig et enkelt sæt, der kan flyttes rundt til de enkelte hospitaler. 2) Foranlediget
af psyk. sam. klinik med kun 3 tilstedeværende studenter ønsker SA at vide, hvor få studen-
ter, der må være til stede før underviser må aflyse undervisning. Klinikudvalget beslutter, at
- de aktuelle små holdstørrelser taget i betragtning -  skal undervisningen gennemføres,
såfremt der er 2 studenter tilstede, hvis journalen allerede er skrevet. Møder blot en student op
med en færdigskrevet journal har denne ret til at få gennemgået sin journal. I tilfælde med
sparsomt fremmøde kan man dog slutte undervisningen lidt før. 3) GKN påpeger, at der er for
få timer i makroskopiske demonstrationer i patologi på 11. sem., idet ikke alle studenter
kan nå at gennemgå præparater. Thomas Horn høres i sagen.

4. Undervisningsplaner: 1) Udkast til materiale til lektionskatalog færdigt og udsendt til
høring. BB oplyser, at 10. semesters forelæsninger i medicin og kirurgi er lavet om til klinik-
ker, idet man kun på denne måde fysisk kan få skemaet med 5 hold til at hænge sammen. 2) 3.
sem. undervisningsplaner udsendt til høring. EH oplyser, at man i fremtiden vil arbejde på at
flytte 3. sem. klinikophold til de mere perifere sjællandske sygehus. 3) Vedr. endelige planer
for 7. sem. på Hillerød Sygehus afventes tilbagemelding fra enkelte undervisere.

5. Budgetudvalget: FWH oplyser, at bygningen af Universitetssekretariatet viser sig at være
200.000 kr billigere end anslået. I 1997 findes således restbudget på 450.000 kr., der apparaturm-
æssigt prioriteres fordelt på budgetudvalgets møde 27.10.1997. EH orienterer om uventet
regning fra AV-afdelingen stammende fra brug til undervisningsmateriale på KAS Herlev, jvf.
formandens brev af 07.02.1997. EH ønsker udarbejdet oversigt over AV-udgifter, og foreslår
regningerne tilbagesendt til direktoratet, således at refusionsmidlerne ikke skal dække disse.

6. Universitetssekretariatet: 1) UHD orienterer om foredrag for alle amtets undervisere og
kursus på KAS Herlev i PBL planlagt til den 11. og 12.12.1997 i samarbejde med Troels
Mørk Hansen. Kurset henvender sig alene til undervisere på KAS Herlev, der ikke har kurset
fra LKF. Hvis populært, da gentagelse på KAS Gentofte og KAS Glostrup. 2) Byggeriet af
Universitetssekretariatet påbegyndt. Man drøftede spec. grupperummet, som oprindeligt er
forbeholdt studenterne og som nu foreslås lavet om til �afdelingslederkontor�. Punktet sættes
på til KLU-mødet 17.11.1997.

7) Orientering vedr.: 1) Studieplanen. EH oplyser, at studielederens foreslag til ny studie-
ordning snart vil blive indleveret til studieadministrationen. Man kan forvente, at rammer for
ny studieordning er udarbejdet primo januar 1998. 2) Ad hoc udvalg. a) Kommunikations-
træning. Der vil i foråret blive benyttet mere simple problemstillinger, således de studerende
kan koncentrere sig om det kommunikative frem for det kliniske. EH orienterer om projekt til
foråret, hvor det kommende 7. sem vil blive delt op i 2 hold, A og B, på 7. og 8. sem. Hold A
vil modtage komm. træning på 7. sem, mens hold B først vil modtage den på 8. sem. Man
ønsker da at sammenligne de kommunikative færdigheder hos begge hold, og se evt. forskelle.
b) Møde vedr. PBL afholdt 22.09.1997. Undervisningen fortsætter under gældende retnings-
linier. Referat af PBL møde den 22.09.1997 samt møde den 10.09.1997 vedr. kommunika-
tionstræning vil blive udsendt til orientering.

8. Meddelelser: 1) Formanden: a) Orientering om brev af 17.09.1997 fra amtssygehus-
direktør Frank Wilhelmsen vedr. refusionsbeløb på 2 mio. kr. for 1996 samt anvendelsen af
0,7 mio. i 1997 til Samordningsudvalgets sekretariat. UHD forklarer, at sekretariatet endnu
ikke har fået tilbagemelding om, hvorledes dette er blevet behandlet i Samordningsudvalget.
Punktet tages op på næste KLU-møde. b) Orientering om sammenlægning af medicinsk afd.
C og F på KAS Glostrup pr. 01.11.1997. Får ingen indvirkning på studenterkapaciteten. c)
Anne-Grete Fries meddeler per 15.10.1997, at hun ikke længere er KLU�s kontaktperson til
Sygehusdirektoratet. Fremover vil det være kst. kontorchef Jørgen Schmidt, Planlægning- og
udviklingsafd. d) Orientering om rapport fra Samordningsudvalget vedr. den prægraduate
uddannelse tilsendt sekretariatet, men er ikke færdigbehandlet. e) Der bør sendes suppleanter
for formanden for Klinikudvalget til Det amtslige Lægeråds møder, hvis der er punkter på
dagsordenen med relevans for KLU og - hvis KLU-formanden er forhindret. 2) Studen-
terne: MB ønsker en synliggørelse af KLU over for de studerende, jvf. punkt 1. 3) Sekreta-
riatet: a) BB oplyser, at TMH har afholdt VKO i led- og rygundersøgelsesteknik og spørger
i den forbindelse om ptt. kan få arbejdstid og udgifter til transport honoreret. Spørgsmålet
undersøges nærmere.
b) Henv. fra tutor Nis Baun Høst, KAS Glostrup, der gør opmærksom på problem ved
journalskrivning med udenlandsk gæstestudent, som kun taler engelsk. Sagen tages op med
studievejledningen. 4) Studienævn for medicin. Referat nr. 9 omdelt.

9. Evt. a) Forslag til eksamensplan omdelt. b) Birgitte Christensen gør opmærksom på, at der
er for få skabe i studentergarderoben på KAS Glostrup. BB tilsender oversigt over antal
studenter pr. semesteruge til Peter Mikkelsen, der herefter undersøger muligheden for flere
garderober på KAS Glostrup.

Møde slut kl. 17.20  (med tak for en dejlig æblekage).
Næste møde afholdes den 17.11.1997 kl. 15.15 i lokale 53IJ.

Referent

Sofie Andreasen
Studentersekretær

Styrende organer
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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, eksamensbreve 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
(årskortfornyelser 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 eksamens-
kontoret 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

Studiet

HAR DU FORNYET DIT ÅRSKORT?
Vi har erfaret, at der er flere studerende, der stadig ikke har fornyet
årskort for året 1997/98.

Vi skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at een af betingelserne for at
gå til eksamen, er at man er i besiddelse af et fornyet årskort.

Hører du til dem, der ikke har et fornyet årskort skal du derfor straks
henvende dig til eksamenskontoret (ikke Matriklen) og få det ordnet inden du
skal til eksamen.

Med venlig hilsen og på vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: (353)27062
Fax: 35327070
E-mail: mso@adm.ku.dk

GODKENDT DEN 13. november
Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet, d. 23. oktober 1997 kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Folmer Elling, lektor Peter Lyngdorf, lektor Kjeld
Lyngborg, overlæge Henrik Permin, prof. O. Paulson, lektor Viggo Jønsson, stud. med. Anja
Bech Hansen (12. sem.), stud. med. Linda Jakobsen (Skemafrit sem.), stud. med. Pernille
Bruusgaard (10. sem.), stud. med. Troels Bygum Knudsen (9. sem.), stud. med. Inger Jo-
hanne Poulsen (7. sem), stud. med. Jacob Vammen (suppleant, 9. sem.), sekretær Rita Dal-
hammer, studentersekretær Benedicte Utke Ramsing

Fraværende: lektor Henrik Arendrup, stud. med. Sven Pörksen (8. sem.)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der bliver afholdt OSCE i Laboratorium for Kliniske Færdigheder på onsdag den 30. oktober.

4. Den midlertidige formand for evalueringsudvalget Jørgen Hedemark Poulsen, har informe-
ret om at evalueringsudvalget holder møde den 13. november og ønsker en deltager. lektor
Viggo Jønsson repræsenterer Klinikudvalget til mødet.

5. Meddelelser fra studienævn mm
Fakultetet i Århus har fået godkendt en ny studieplan hos undervisningsministeriet.

6. Meddelelser fra sekretariatet
Der er blevet valgt en ny formand for klinikudvalget Københavns Kommune: Jørgen Rask
M a d s e n .
Undervisningsmaterialet for foråret 1998 er udsendt til underviserne.

7. Arbejdsskadeforsikring i forhold til studerende på Rigshospitalet
Vi har modtaget en skrivelse fra juridisk sekretariat under personaleafdelingen på RH, der
handler om, hvornår man er dækket af hospitalets arbejdsskadeforsikring. Klinikudvalget
mener ikke at have fået alle spørgsmål besvaret om dækning. Vi kan hurtigt beskrive en række
tvivlstilfælde. Rita Dalhammer tager kontakt til Juridisk sekretariat og vender tilbage med
deres svar til næste klinikudvalgsmøde.
Eventuelt interesserede kan endvidere se skrivelsen fra juridisk sekretariat ved henvendelse i
klinikudvalgets sekretariat i træffetiden.

8. Evt.
1.  Evaluering 8. semester.
Visse punkter kunne trækkes lidt frem, men der var ikke noget i besvarelserne, der kunne
drages nogen konsekvenser af. Besvarelsesprocenten var desuden så lav, så besvarelserne
ikke var repræsentative.
2. Neuroblokkurset på 9. semester
De studerende på 9. semester udtrykker utilfredshed med, at neuroblokkurset ikke er klinisk
orienteret nok. De forelæsninger, der repeterer neurofysiologi fra FASE I, er ikke integrerede
med de kliniske forelæsninger og handler ind imellem om meget specifikke detaljer i
neurofysiologien, som det er svært at se en sammenhæng og relevans med de øvrige behand-
lede emner i neuroblokken. Professor Paulson viderebringer kritikken til planlæggerne af
n e u r o b l o k k u r s e t .
3. Eksamensemner i medicin og kirurgi på 12. semester
De studerende på 12. semester vil gerne vide, i hvor stort omfang man kan blive eksamineret
i emner, der er pædiatriske, fx. medfødte hjertemisdannelser eller lignende. Professor Torben
Schroeder vil undersøge nærmere.

Referent: Studentersekretær Benedicte Ramsing

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

Til medlemmerne af Studienævn for medicin Godkendt

J. nr.    -053-1/96 13. november 1997

Referat af 11. møde i Studienævn for medicin onsdag d. 22. oktober 1997 kl. 15.00 i Lille
mødesal, Panum Instituttet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat af møde 10
4. Studieplansrevision
5. Eksamensplan - sommer 1998
6. Udpegning af nyt lærermedlem(klinik) til dispensationsudvalget
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, John Dich, Nina Grosman (fra kl. 16), Louise Isager, Katrine Bagge
Iversen, Poul Jaszczak, ,Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.

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

Afbud Olaf Paulson

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til at gå eksamen i anatomi II på tidpunktet for syge-/reeksamen
blev imødekommet grundet særlige forhold imødekommet.
En ansøgning om særlige hensyn (særlige hjælpemidler) ved anatomi I eksamen blev imøde-
kommet.
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En ansøgning om forlænget tid samt brug af computer ved eksamen i arbejds- og miljømedicin
blev imødekommet.
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt overflytning til -86 studieordning blev ikke imø-
dekommet.
En ansøgning om gentagelse af 10. semesterundervisning blev imødekommet.
En ansøgning om dispensation fra kravet om bestået klinisk socialmedicin inden   eksamen i
medicin og kirurgi blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.
En ansøgning om revurdering af udskrivning fra studiet blev imødekommet, da der forelå nye
oplysninger i sagen.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev tiltrådt.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 10/97 blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser.

ad 4 Studieplansrevision.
Ved udsendelse af kommissoriet for 12. semesterudvalget er der ikke peget på en formand.
Udvalget er anmodet om selv at foretage udpegning.
Fra Farmakologisk Institut var modtaget skrivelse i anledning af Studielederens brev af 6.
oktober 1997 vedr. bachelorgrad. Skrivelsen blev omdelt.

Hvidbog fra seminaret d. 18. september 1997 er under udarbejdelse.

Der arbejdes for tiden på at arrangere kursus for en særlig gruppe af undervisere. Kurset
forventes afholdt i januar 1998.

11. semesterudvalget har anmodet om møde med formanden for 12. semesterudvalget samt
studielederen. Mødet indkaldes når 12. semesterudvalget har udpeget formand.

Simon Serbian henledte opmærksomheden på langtidsplanen, som for tiden er til høring på
fakulteterne. Afsnittet vedr. undervisning og evaluering bør stå stærkere.

Poul Jaszczak meddelte, at der nu var fundet en person til varetagelse af den pædagogiske
funktion. Der er opslået et �undervisningsprofessorat� ved laboratoriet for kliniske færdighe-
der.

Studieplaner fra udenlandske universiteter - specielt planer, der opererer med en bachelorgrad
- eftersøges for tiden på nettet.

ad 5 Eksamensplan sommeren 1998
Den udsendte eksamensplan blev godkendt med enkelte rettelser. Der planlægges fortsat
eksamen i psykologi for både 2. og 3. semester studerende.

Studenterne fandt, at karakterer for syge-/reeksamen er for længe under vejs.

ad 6 Udpegning af nyt lærermedlem (klinik) til dispensationsudvalget
Steen Sørensen, der er fratrådt som formand for Klinikudvalget Københavns Kommune, har
ønsket at trække sig fra dispensationsudvalget. Poul Jaszczak vil finde nyt medlem.

ad 7 Meddelelser
Fra 10. semester studerende på Hvidovre var modtaget klage over kontrolforanstaltninger
samt forslag til forenkling af disse i forbindelse med fremmøde.

Fra HR repræsentanter på 1. semester forelå henvendelse vedr. merit for 1. hjælps kursus.
Studielederen vil sammen med repræsentanter for de studerende udarbejde et oplæg til studie-
nævnet med henblik på evt. ændring af reglerne for, hvornår der kan gives merit.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. den prægraduate undervisning vil blive udsendt til studie-
nævnets medlemmer.

Fra Jørgen Christoffersen var modtaget meddelelse om, at den samlede beståelsesprocent i
kemi ved den nys afholdte tentamen var ca. 87. - Jørgen Christoffersen arrangerer �1. hjælps
kurser i kemi� for studerende, som måtte have behov herfor.

Simon Serbian meddelte, at Medicinsk Fagråd på sin generalforsamling d. 7. oktober havde
skiftet navn. Det nye navn er Det Medicinske Studenterråd.

Louise Isager meddelte, at Ruskursusudvalget er i gang med at udarbejde retningslinier for
afholdelse af ruskurser.

ad 8 Eventuelt
Fra Forenede Studenterråd, Københavns Universitet forelå et notat om studiestart og optagelses-
politik ved de videregående uddannelser. Notatet blev omdelt.

ref.   Grete Rossing

SNYD
IKKE DIG SELV
TIL ANATOMIEKSAMEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

Held og Lykke!

Fase 1

INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI FOR
MEDICINSTUDERENDE - SOMMEREN
1998

For studerende, der går på 1. semester i efteråret 1997 og skal til kemi-tentamen den 5. februar
1998 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33), senest den 23.
december 1997, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-
tentamen på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 18. november - 23. december 1997.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Kopi: Lisbeth Rabbing Kristensen, bygning 8.1.33

University of Copenhagen
Panum Instituttet   35 32 70 62
Blegdamsvej 3 Fax.: 35 32 70 70
2200 København NE-mail: mso@adm.ku

Studiet
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5. SEMESTER JULEFROKOST
FREDAG d. 12. DECEMBER
Her er en lille forbriefing:
Festen foregår som altid i Klubben. Vi starter kl. 1930 hvor maden stilles frem. Som sidste år
bliver der fællesskafning. Hvert hold sørger for at uddelegere retter til et komplet julebord
svarende til holdets størrelse. (Læs nu dette nøje hold 504..) Ved arrangementets start stilles al
julemaden på et fælles bord, og man har så mulighed for at smage på nogle af de andre holds
kreationer.......Som altid vil der under maden være uudholdeligt klimperi fra scenen, som
forhåbentligt på det tidspunkt er blevet indtaget af IB DALSAGER, vores allesammens
bundsenile og stokdøve party-pianist fra sidste år. Efter maden vil vi med vanlig snilde fjerne
de snapse-/opkasttilsølede borde og danse hele natten til rytmerne af de nyeste dansehits.
Man vil under arrangementet kunne investere sit resterende julebudget i øl, snaps og diverse
spirituosae. Dette vil med andre ord sige: DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE
EGNE DRIKKEVARER!!!
Informationer om billetsalg og priser (ca 30 kr) tilgår senere....Og venner er selvfølgelig
velkommen efter kl.2200.
Har man nu pludselig fået lyst til at hjælpe med ved festen, kan man kontakte sin hold-
repræsentant.
...Og husk så TO ting:-Det er den sidste julefrokost på FASE I.

-Hans far var vognmand i Slagelse...

Cheval & Jambon fra HR

7. SEMESTER JULEFROKOST

D. 29 NOVEMBER I STUD-KLUBBEN

 - til flæskesteg og rødkål - sild og snaps

For alle der er eller kunne have været på 7. semester
Gildet starter klokken 18.00 og fortsætter til den mørke morgen.
Du kan da også komme senere hvis vi andre ikke er fine nok til at du vil spise med os.
Man kan ikke købe billetter i døren.
Du kan også købe biletter hos din HospitalsRepræsentant. Denne vil gøre opmærksom på sig
selv i løbet af ugen.

Glædelig Fest fra alle i HR

Fase 2

9. SEMESTER JULEFROKOST!!

Så nærmer tiden sig hastigt for vores julefrokost.
Vi skal have planlagt og arrangeret en masse omkring mad, pris, dør og barlister. Der vil blive
afholdt møde tirdag d. 2/12 kl. 16.00 i studenterklubben. Alle, der har lyst til at være med til at
planlægge, er mere end velkomne. Det vil endvidere være så langt det nemmeste, bl.a. af
hensyn til pengeopkrævning, hvis der kom mindst én fra hvert klinikhold til mødet.
Med venlig hilsen

Peder Fabricius

NØGLEKORT TIL STUD.MED.
TILKNYTTET KØBENHAVNS KOMMUNE

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

KANDIDAT FEST!!!!!!!

Kære 13. semester-studerende
I forbindelse med vores kandidatur afholdes som bekendt gallamiddag/-fest for os i Domus
Medica. Desværre opdeles vi i 2 hold, hvoraf kommunen og amtet er inviteret til fredag d. 30
jan. og RH til lørdag d. 31. jan. Derfor har vi reserveret studenterklubben lørdag d. 31. jan.
1998 til fest for alle 13. semester-studerende + 1 ledsager. Dørene åbnes kl. 23.00 og RH
følger trop efter festen i Domus (ca. kl. halv-to).
Pris pr. billet: 30 kr. Dato, tidspunkt og sted for billetsalg annonceres i et senere nr. af MOK,
og varetages af:
Nynne Christoffersen (amtet) Tlf: 31420854,
Mads Rasmussen (amtet) Tlf: 36163034,
Katja Lenz (RH) Tlf: 31358051 og
Hannah Dehn (RH) Tlf: 33250064

Vi savner en person fra kommunen til billetsalg. Ring til en af ovenstående, hvis du har lyst til
at påtage dig opgaven.

TIL 12. SEMESTER.

Hvis det kan hjælpe nogen i deres fortvivlelse over hvorvidt de skal prioritere turnusamt på
den ene eller den anden måde (yderamtsordning eller ej), bringes her et uddrag af de numre der
er blevet tildelt 12. semester studerende øst for Storebælt (78 ud af 121). Gennemsnittet er på
116.

0-50 51-100 101-150 151-200 201-236

 2 54 107 151 203
 8 56 108 154 205
10 57 110 163 206
13 58 111 169 210
14 63 115 174 219
25 67 119 184 220
27 68 120 188 221
29 69 121 191 225
30 70 124 193 227
33 75 127 194 228
39 76 128 196 229
40 78 130 197 232
43 79 134
44 81 142
45 83 143
48 89 144
50 99 145

146
148
150

Indsamlet med hjælp fra Henrik Laugesen og Hans Wandall.

I håb om at det kan hjælpe nogen ... Ketil Haugan

Studiet

EFTERLYSNING!

Har du fundet et par mørkebrune brller af mærket �Giorgio Armani�, med små bidemærker i,
ved histologilokalerne i bygning 15.2, så vil jeg meget gerne have dem igen.

Mvh.
Stefan Harders, hold 406
Tlf.: 39292854 lokal 410

Savnes

8. SEMESTER - PENSUM I FARMAKOLOGI
Farmakologisk Institut ønsker at præcisere, at pensum til eksamen i farmakologi omfatter
B.G. Katzung ed.: Basic and Clinical Pharmacology. 6 ed. med de i læselisten angivne af-
grænsninger, Pensumbeskrivelsen, Noter i Farmakologi og Noter i Toksikologi.
Niels Lomholt, lektor

OG WEEKEND SEMINAR

Fredag d. 28-11 er dagen hvor OG drager afsted på det fantastiske weekendsemiNAR. Turen
går til et, for undertegnede, udefineret sten i Stenløse. Vi mødes derfor på Nørreport station
fredag kl. 1700 ved billetlugerne, hvorfra vi tager toget mod Farum kl.1716.
I Farum har jeg været soldat i 10 måneder og Bue er Michael Laudrup.

Husk: viskestykke, underbukser, varmt tøj og lækker lækker bon bon.

Hvis I ikke kan komme med, så bedes i ringe til Johan 33-241979 og melde afbud, så vi ikke
kommer til at vente på andre end Olaf og Thomas.

Vi ses !!     Søren

Rusnews
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SCHOLARSTIPENDIUM TIL
PSYKOSOCIAL SUNDHEDSFORSKNING

Projektet: Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd har ydet en bevilling til et tværfagligt
forskningsprogram, som udføres af DIKE samt Københavns Universitets Psykologiske La-
boratorium og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Formålet er at skabe begrebslig afklaring
og udvikle valide metoder til måling af 1) socialt netværk og social støtte, 2) handlekompetance
og 3) social status.

Stipendiet: Der opslås et scholarstipendium til delprojektet om socialt netværk og social
støtte. Scholarstipendier tildeles studerende, som vil afsætte et år til forskning. Opgaven er at
identificere og gennemarbejde relevant faglitteratur om disse begreber og hvordan de måles.
Stipendiaten arbejder under vejledning af forskergruppen og forventes at afslutte forløbet med
en forskningsrapport, som eventuelt kan benyttes som del af et speciale. Projektet ønskes
gennemført i 1998.

Kvalifikationskrav: Du skal have bestået første del inden for et relevant fagområde, fx
medicin, psykologi eller sociologi. Du skal have lyst til forskning og til at deltage i et levende
tværfagligt forskerteam. Du skal være fleksibel og kunne bære at arbejde under trange
lokalemæssige forhold. Arbejdstiden er fleksibel. Lønnen er 70.000 kr. fordelt over 12 måne-
der.

Skriftlig ansøgning: sendes til lektor Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Blegdamsvej 3, 2200 København N senest 12 december 1997. Ansøgningen skal beskrive dit
studieforløb samt eventuelle særlige interesser eller forudsætninger for stipendiet.

STUDENTERMEDHJÆLP TIL
FORSKNINGSPROJEKTER

Vi søger studentermedhjælp til to opgaver i forbindelse med igangværende forskningsprojekter
fra starten af januar 1998.

Opgave 1 er at katalogisere nogle hundrede videnskabelige artikler om psykosocial sundheds-
forskning. For at løse opgaven skal man deltage i et kursus om brug af REFMAN, som er et
litteratur-databaseprogram.

Opgave 2 er forefaldende praktisk arbejde ved en spørgeskemaundersøgelse om børns sund-
hed og sundhedsadfærd, fx kopiere, pakke spørgeskemaer til forsendelse, gå på posthuset,
samt registrere og kode indkomne spørgeskemaer.

Løn og arbejdsvilkår: Aflønning efter studenterlønstariffen, fleksibel arbejdstid mellem 15 og
37 timer per uge. Til hver opgave er der et budget på ca. 300 løntimer.

Skriftlig ansøgning stiles til adjunkt Pernille Due, Institut for Folkesundhedsvidenskab, se-
nest den 1. december 1997. I ansøgningen beder vi dig beskrive dit studieforløb og angive, om
du ønsker at arbejde med opgave 1 eller 2 (eventuelt begge opgaver), samt andre forhold, du
skønner relevante.

VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE:
P-PILLER

Frivillige deltagere i projekter omfattende p-piller´s effekt på:
a. Blødning og almenbefindendet
b. Den normale follikel funktion i æggestokkene
c. Sukker og fedtregulation samt blodets størkneevne
Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssige menstruationscykli
og interesseret i at deltage i én af disse undersøgelser bedes du kontakte:

Gynækologisk laboratorium tlf 38 16 34 38
Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital
hvor du ligeledes kan få supplerende information.

Med venlig hilsen

Sven O. Skouby,                 Hans Krog,                  Inge Marie Rasmussen
klinikchef dr. med              afdelingslæge                         afdelingslæge

MEDICINSK KOMPENDIE 14. UDGAVE SÆLGES !
Helt ny, uden understregninger pris: 2300 kr.
Susanne tlf. 35369650

FORKÆL DIN LÆSEMAKKER OP TIL JUL!!

Finn Geneser, Histologi 2.udg. (ny)   400,-
Rubin Farber, Pathology 2. udg. (ny)  300,-
Johannes E. Bock, Gynækology 1. udg. (ny)  275,-
Jørgen F. Larsen, Obstetrik 1. udg. (ny)  375,-
Medicinsk Kompendium 14. udg  1400,-
Henrik Hertz, Pædiatri Basisbog 2. udg.  200,-

33 144 247, bedst aften.

TURNUS-BYTTE

Haves: Slagelse, start d. 1. marts.
Mulighed for vikariat fra 1. februar, hvis det ønskes.

Ønskes: Næstved (gerne start 1. februar).

Jeg bor tæt ved Næstved, og DSB-køreplan gør det vanskeligt at møde i Slagelse.
Kunne du tænke dig Slagelse, med kortere transporttid og ca. dobbelt så mange togafgange til
Kbh., som fra Næstved, så ring til mig på tlf. 57 64 57 44.

Med venlig hilsen
Lene Kimer

PRØVESPOT FOR 4.SEMESTER (ANATOMI)

Der afholdes prøvespot torsdag den 11. December 1997

Prøven omfatter 10 situationer og varer ca. 20 min.
(2. min. pr. situation, til ordinær spot 4 minutter).

Mødested: Ved histologilokalerne 15.2

Mødetid: Hold 403 kl.  9.30
Hold 404 kl. 10.00
Hold 405 kl. 10.30
Hold 406 kl. 11.00
Hold 402 kl. 11.30
Hold 401 kl. 13.00
Hold 407 kl. 13.30
Hold 408 kl. 14.00
Hold 409 kl. 14.30

MAI-F
24/11-97.

Fase 1 fortsat
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SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 17/ll-97 - 23/11-97

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt  3  5  4  4  8  8  8  40
07-15
udækket  1  0  3  1  2  1  0  8 2
15-23
bestilt  9  15  8    16  8  10  9  75
15-23
udækket  0  0  0  4  0  0  0  4 6
23-07
bestilt  11  14  17  22  15  14  10  103
23-07
udækket  0  0  0  2  0  0  0  2 2
ialt bestilt  23  34  29  42  31  32  27  218
ialt
udækket  1  0  3  7  2  1  0  14 7
dæknings
%  95  100  89  83  93  96  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:    17/11-97 - 23/11-97

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  4  4  5  5  3  2  3
arbl.
vagter  11  13  13  15  12  9  10  83
planlagte
vagter  18  18  18  18  18  18  18  126
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: 126
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 83
Arbejdsløshedsprocent: 65 %

HÆMODIALYSE HOLD 4202, HERLEV, SØGER
2 NYE STIKKEGLADE MEDLEMMER.

Vi er et lille hold med 3 medlemmer, der kan lide at arbejde selvstændigt og være fri for
nattevagter. Vi fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling, og får hver måned
et meget varierende antal planlagte vagter, foruden at vi skal dække alt hvad der er af sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 ptt, observation og alm. forplejning
undervejs i den 4 timer lange dialyse. Det drejer sig stort set kun om kroniske HD ptt..
Afdelingen er under ombygning, og vil pr. 1.12.97 have kapacitet til 24 patienter.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi vil indsupplere 2 nye medlemmer,- den første
allerede pr. 1.12.

Arbejdstider Man-fre 07:30 - 15:00 og 15:00 - 22:30
lør 07:30 - 15:00, søn 15:00 -22:30

Krav -min 200 VT-timer

-fase II, 8 - 11. sem.
-bestået farmakologi, eller at denne beståes indenfor ½ år.
-ca. 4-8 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog  8 vagter/mdr.)
-du skal være FLEKSIBEL !!

Oplæring 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist Torsdag 27. nov. 1997 kl. 12 på VB.

Herefter afholdes ansættelsessamtaler på

afd. B/D 111, KAS Herlev.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Peder R. 38 34 55 99 # 320, eller Casper P. 31 35 38
84.

Husk lige;  Herlev er ikke så langt væk som du bilder dig ind.
  Hæmodialysearbejde er ikke kun for folk med IQ>
  130. ( selvom det hjælper)
  Og.....man bliver ret god til at stikke.

CARDIOLOGIHOLD 4102 INTENSIV AFD.
542,  HVIDOVRE HOSPITAL

- HAR BRUG FOR DIG !!

Vi søger 3 nye holdmedlemmer, med oplæring december, vagter fra januar.

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

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:  Torsdag den 27. nov. 1997 kl. 12.00 til VB.

For yderligere info, kontakt VB eller holdlederen på tlf. 33 25 73 69

HOLD 1502 SØGER 2 NYE MEDLEMMER
med start 1.dec. 1997.

Holdet afholder dag og aftenvagter, og du skal kunne ta� 4-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: Min 300 spv-timer, god psyk. erfaring

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 27. nov. 1997 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Katrine 38 88 89 27 el.
             31 23 37 67

HOLD 4699
søger 1 nyt medlem.

Holdet passer en ældre mand der er respiratorbruger.
Vagterne ligger udelukkende som 10-timers nattevagter.
Du skal kunne ta� vagter i juledagene (ikke juleaften).

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Asger Larsen tlf. 33 24 18 06.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. december 1997 kl. 12.00 til VB.
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24. november 1997
Der er kun én måned til juleaften, Juhu

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Vi byder stadig velkommen til vores nyansatte Vagtsouschef Jakob Lundborg, som blev ansat
den 1. november.

________________________

Husk: Hvis du har en kursusplads, OP-gang og følgevagt, som du er forhindret i at benytte
dig af, så giv os besked på Vagtbureauet hurtigst muligt. Ventelisterne er lange og det er dyrt
med tomme pladser.
________________________

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 skattevæsenet. På denne måde får du 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 lønsedler, uanset hvad du har hørt af rygter...

________________________

Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer.
Når du er på vagt og patienten er egnet til at have følgevagt med på (se nedenstående retnings-
linier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en
følgevagt ud til dig. Ring derefter til Vagtbureauet og sig, at du kan have en følgevagt med.
HUSK hvordan det var, da du engang selv skulle have dine følgevagter.
DU kan være en kæmpe hjælp for dine nye kolleger, hvis du gør den lille indsats som
beskrevet ovenfor.
GIV de nye VT-ere en hånd med på vejen.

Regler for afvikling af VT-følgevagter:
En ventilatør skal have 100 VT-timer, for at kunne have en følgevagt med.
Man skal have 4 følgevagter á 3 timer.
Man kan holdsættes efter 3 følgevagter.
Alle patienter skal være intuberede eller tracheostomerede (ingen krav om respirator).
Man kan afholde 2 følgevagter i træk. ( 6 timer).
Man skal møde 2 timer før på sin første vagt.
Følgevagter kan afholdes på VT-flyverhold, P-dialyseholdet og Afdelingshold.
Man må tage på Følgevagt efter den 2. kursusdag. (VT-kurset er nu på 4 hele lørdage).

________________________

 Vagtbinding:
Der har været lidt usikkerhed omkring reglerne for vagtbindingen både på SPV- og VT-
området.
SPV-Vagtbindingen. Der skal afholdes 12 stk. vagter indenfor 3 måneder efter sidste følge-
vagt.
VT-vagtbindingen. Man skal have været skrevet op til 24 vagter indenfor 8 måneder efter
sidste følgevagt.

________________________

Med venlig hilsen

Line Rotenberg og Jens Christian Faber-Rod og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtsouschef              Vagtsouschef

Vagtchefernes træffetider:

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

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 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
Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af David Cronenberg:

Crash
Torsdag den 27. november kl. 20.00

En aften på motorvejen kører James frontalt ind i
Helen. Skønt Helens mand bliver dræbt ved sam-
menstødet, indleder hun og James et hedt forhold
baseret på deres fælles fascination af ulykken.
Snart træffer de en hel menighed af ulykkes-feti-
chister under ledelse af den arrede Vaughan, der
genskaber berømte biluheld til fælles nydelse. Det
varer ikke længe, før James er så dybt involveret i
denne kult, at der ingen vej er tilbage for ham.

Længde: 101 minutter
Priser: Juryens Specialpris i Cannes, 1996

Vagtbureauet & P8'n
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JULEMØDE OG SKISKADEFOREDRAG.

Torsdag d. 4. december kl. 1600 i FADL�s mødelokale

- afholder vi semesterets sidste offentlige SIMS-møde. Mødet kommer til at vare en halv times
tid, og dagsordenen vil kort og godt bestå i at samle op på de aktiviteter, der er ved at blive
arrangeret for næste semester.
Dernæst har vi i forbindelse med dette formentlig sidste møde i 1997 inviteret Idrætslæge Per
Hölmich til at komme og fortælle om skiskader. Per Hölmich har før holdt et stort arrangement
i DAM-auditoriet, men denne gang bliver det lidt mere intimt med mulighed for diskussion.
Foredraget er KUN FOR SIMS-MEDLEMMER og starter ca. kl. 1630 i lokale 1.2.18.
På vegne af SIMS
Susan Bjerregård
(sekretær)

BASKETBALL-STÆVNE

Tak for tilmeldingerne til basketstævnet d. 7/12, kl. 16-20.  Vi er nu nok spillere til at stille to hold til basketball-stævnet.
Derfor holder vi et møde, for at aftale detaljer omkr. transport, trøjer mv. Vi skal også snakke om, hvordan vi skal sammensætte de to hold.
Mødet finder sted ONSDAG D. 3/12 KL. 15.00 I KLUBBEN.
Hvis du ikke kan komme, bedes du melde afbud til undertegnede. Dem jeg ikke hører fra, vil jeg se bort fra til stævnet.
Med sportslig hilsen,
Bue Juvik, tlf. 32 87 66 60/e-mail arcus@mdb.ku.dk

DEN MEDICINSKE ANTROPOSOFISKE STUDIEKREDS
 mødes for næstsidste gang idag, onsdag d. 26. nov. kl. 1930.
Sidste møde i år bliver onsdag d. 10. December også kl. 1930, og denne dag vil der naturlig-
vis også være glad Julehygge!!
Tak for i år, og på gensyn i det nye!

STØTTEFORENINGEN MERCURIUS´
THERAPEUTICUM
afholder igen et foredrag, denne gang med den antroposofiske læge Hans Jørgen Abildgaard,
som vil tage udgangspunkt i titlen �Antroposofiske lægemidler � mennesket i samklang med
naturen�.
Det vil finde sted på Kong Georgs vej 15 på Frederiksberg � Torsdag d. 27. November kl.
2000.

ULANDSBULLETIN

Her bringes et uddrag af et fællesbrev fra Søren og Henriette, der er udstationeret i 14 måneder
i Azurduy, Bolivia med IMCCs Ulandsgruppe.

Vi er efterhånden ved at finde os til rette her i Azurduy og ikke mindst i vores hus, hvor vi har
fået indrettet os rigtigt hyggeligt i vores kæmpe landkøkken i stuen og vores to værelser på 1.
sal. Vi har fået malet og lakeret og har nu fået alle vores ting sat på plads og hængt billeder og
plakater op så vi nu med overbevisning kan sige, at dette er vores hjem. Det er utroligt som vi
allerede længes efter dette hjem, når vi befinder os ude på landet, for at afholde kurser for
bønderne eller er inde i Sucre for at købe ind og hente post. Her har vi fået oprettet den base,
hvorfra vores verden i øjeblikket går. Her kender vi menneskene og de kender os. Her kan vi
lave vores egen gode mad og nyde haven, hvor vi nu snart skal have sået grønsager.

Vores arbejde bestemmes meget af, hvor af de tre steder vi befinder os og udgør
meget forskellige arbejdsområder. Først og fremmest er der Azurduy, hvor vi trods alt ophol-
der os mest. Her planlægger vi det arbejde vi skal udføre i form af undervisning, kurser og
supervisioner af promotorerne. Herfra administrerer vi for det meste også projektet, dvs. vi
laver regnskab, skriver rapporter om arbejdet hjem og plejer forbindelsen med det stedlige
hospitalpersonale, som vi samarbejder med.. Desuden er det også i Azurduy, at vi kan tillade
os en enkelt fridag til at få skrevet vores breve og læst vores aviser og bøger.

I Sucre derimod tager vi ind og lever noget nær det hurtige, stressede og fortravlede
liv, som vi kender hjemmefra. For her skal købes ind til kurser og os selv, findes undervisere,
repareres biler, indgås aftaler, hæves penge og holdes møder. Samtidig skal vi her forsøge at
indhente vores underskud af natteliv, biografbesøg, caféliv, restaurationsbesøg, TV og vestlig
skørlevned! Rart når man har klaret sig uden lys, el og pulserende byliv i en hel måned.

Landet ude omkring Azurduy, i de små landsbylignende samfund hvor vi arbejder,
er det stik modsatte af Sucre. Det oplevede vi, da vi for første gang var med til at afholde et
promoterkursus i Cruz Mayo, ca. 1½ times kørsel fra Azurduy. På landet bor vi i telt og lever
stort set uden vand da det for øjeblikket er tørtid i Bolivia, desuden spiser vi det mad koge-
konerne laver til kursusdeltagerne og klarer os med lommelygter. de fysiske forhold er faktisk
som ren Camping-ferie. Det er en utrolig fredfyldt oplevelse at stå op og gå i seng med solen,
få sovet sine 10-11 timer og nyde de afsvedne, bløde bjerge, som altid omgiver os. Ved
nattetide ses månen der ligger på himlen som en båd og den storslåede, kraftigt lysende og
meget anderledes stjernehimmel, som hver aften byder på stjerneskud.

Det hele går dog ikke kun op i naturidyl for arbejdes skal der også. Men det er nu
ligesom naturens beroligende omgivelser smitter af på vores måde at afvikle kurserne på, ikke
mindst fordi promotorerne og underviserne selv afpasser mødetider og arbejdsindsats efter
døgnets rytme, som er gået dem, som har måttet leve uden elektricitet, i blodet.

Vi havde til dette kursus taget emnerne hygiejne, diaré, køkkenhaver og vaccination-
sprogrammer op. Vi havde derfor fundet undervisere i Sucre, købt mad til 20 mand, bestilt
kogekoner fra Azurduy, sendt indbydelser ud til de omtrent 20 promotorer, udvalgt datoerne
for kurset, planlagt kursusdagene og fremskaffet og lavet undervisningsmaterialer. Vores
arbejde er således mere af organisatorisk end af undervisningsmæssig art. Man skulle egent-
ligt tro, at sundhedssystemet selv kunne klare disse ting, men det at vi kommer med en pose
penge, dansk skoling i organisation, demokrati, fællesskab og samarbejde, er det nødvendige
skub, de behøver for at komme i gang. For de mangler på ingen måde entusiasme eller
ihærdighed i læreprocessen. De viser dog størst interesse, når der skal laves noget praktisk
som at bygge et latrin til fælles brug under kurset. De bruger det bare ikke da det er en ting at
lære og forstå nødvendigheden af hygiejnisk opførsel, noget andet er det at ændre generatio-
ners adfærd! Gode var de også til at lave små drivhuse til køkkenhaver, hvor de langsomt
forstår nødvendigheden af en varieret kost. De lærte næsten også under dette kursus af sig selv
at gå ned at vaske hænder i det sparsomme ved floden, før vi spiste. Men jord under neglene
er vist en permanent tilstand for bønder på landet, der udelukkende går i sandaler og lever af,
hvad jorden kan frembringe.

De kærligste hilsner Søren og Henriette.

På vegne af ulandsgruppen
Michael Christensen

IMCC

EXCHANGE MØDE TORSDAG D. 27. NOVEMBER KL. 16.

Exchange-gruppen i IMCC arrangerer 1.måneds kliniske udvekslingsophold for medicinstu-
derende i udlandet.  Det indbefatter dels at sende danskere ud og dels at arrangere ophold for
udlændinge i Danmark, herunder at kontakte afdelinger, skaffe logi og arrangere socialt
program. Endvidere tager vi os af de udenlandske medicinstuderende på fakultetet.
Kom til mødet, hvis du gerne vil:
· have information om, hvordan du selv kommer ud
· hjælpe med at arrangere ophold for de studerende der skal komme i løbet af vinteren
· høre mere om exchange arbejdet i det hele taget
Dagsorden:
1. Introduktion til exchange.
2. Opfølgning på ansøgninger.
3. Behandling af exchange-rapporter.
4. GF 1997 i Tommerup.
5. Information om mentor-ordningen.
6. Evt.
Med venlige hilsener
Exchange-gruppen

Musik på Panum!?

Vidste I :
- at der findes et øvelokale på Panum-instituttet?
-at det er gratis ?
-at man kan øve når som helst udenfor eksamensperioder og efter endt undervisning ?
-at det eneste der kræves for at få plads er, at der er minimum en medicinstuderende i bandet.

Studenterklubben administrerer øvelokalet. Send en ansøgning til os og vedlæg kopie(r) af
dit(Jeres) studiekort. Vi melder tilbage til Jer så snart vi har fået det hele koordineret.

Periode :       1. feb. �98-1.feb. �99

Ansøgningsfrist : 1.jan �98

Med venlig hilsen
 studenterklubben.

Studenterklubben Info:

Indre Organer
Basisgrupperne
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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

Af fællesmødet den 11. november 1997

Tilstede:
Christopher (1. sem.), Klara (2.), Bue (3.), Rob-
ert (4.),  Katrine (4.), Christian (4.), Simon,
Birgitte, Jesper, Louise, Maria, Jakob (alle 6.),
Troels (7.), Jens-Ulrich, Lars, Laila (alle 9.).

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Indtegningsbetingelser
4. Oversigtsforelæsninger
5. Studieplansrevision, 1.-2. semester
6. Rustur
7. Valgkamp
8. Udviklingsplan for fakultetet
9. Studienævnsmødet
10. Evt.

1. Formalia.
Simon var dirigent, Bue referent.

2. Tilbagemelding fra semestrene.
1. sem: Der er ikke nok plads på biblioteket, og
man bliver smidt væk fra bordene forbeholdt
tidsskriftslæsning, uanset om der er tidsskriftlæsere
eller ej. Jesper går videre med det til
biblioteksudvalgsmøde d. 19/11. Jesper meddelte
endvidere, at der er stole på vej til
grupperummene.
2. sem: Der er problemer med tutorlæger, der
udskyder møder med de studerende urimeligt
langt. Endvidere er holdundervisningen dårlig. Der
blev diskuteret sanktionsmuligheder i forhold til
de læger, der forsømmer deres arbejde. 2. sem.
HR opfordres til at skrive et oplæg, hvis de ønsker
at gå videre med det.
6. sem: - Fysiologi-undervisningen roder; der
byttes om på forelæsninger og forelæsere på kryds
og tværs, hvilket umuliggør forberedelse. Louise
skriver et brev til Fysiologisk Institut.

- Der er en fysiologi-øvelse, hvor man skal

�høres� i rapporten for at få den godkendt. Der
er både for og imod dette, idet overhøringen også
kan være en lærerig oplevelse. Vi foretager intet,
men opfordrer til at alle fortsat holder et vågent
øje med, hvad der indføres af mere eller mindre
eksamenslignende tiltag ifb. med obligatoriske
studieelementer.

3. Indtegningsbetingelser.
Birgitte, Brian og Simon har forfattet et oplæg til
et dagsordensforslag til studienævnet vedr. nogle
ændringer af indtegningsbetingelser for at lette,
at man kan tage eksamenerne i en lidt anden
rækkefølge end under de nuværende regler. Poul
Jaszczak har skrevet tilbage og afvist punktet. Vi
accepterer naturligvis ikke, at dagsordensforslag
bare afvises, hvorfor
studienævnsrepræsentanterne tager dette op.
Endvidere vil de diskutere hans argumentation
med ham, og derefter vil vi tage stilling til, om vi
skal insistere på vores forslag, evt. resulterende i
afstemning i studienævnet.

4. Oversigtsforelæsning.
Fysiologisk Institut vil fjerne
oversigtsforelæsningerne fra 6. sem, på trods af
stort fremmøde og tilfredshed med dem, idet de
argumenterer for, at de ikke vil forelæse i det
samme to gange. Efter nogen diskussion enedes
mødet om, at vi skriver til instituttet med kopi til
studielederen samt foretager en
underskriftsindsamling til
oversigtsforelæsningernes fordel. Simon og
Birgitte forestår.

5. Studieplansrevision.
Laila informerede om arbejdet med det nye 1.-2.
semester. I kemi skal der bla. indføres såkaldte
problematorier (teoretiske øvelser), som skal sikre
mere pædagogik for at undgå at eksaminatorierne
bliver mini-forelæsninger.
Basal human biologi er der blevet fundet en bog
til. 34 oversigtsforelæsninger i fagene anatomi,
biologi

Resten af referatet bringes i næste MOK.

Det Medicinske Studenterråd indkalder til

Fællesmøde
Tirsdag den 2. december 1997, kl. 15.30

Bemærk ændret tidspunkt !
Mødelokalet, bygning 1.2

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fras semestrene
3. Studienævnsmødet
4. Oprettelse i Kantineudvalg
5. Evt.

Ad 4: Alle der har lyst til at deltage i et
konstruktivt afbejde med at formulere
brugerønsker og -prioteringer til Panum
Kantine opfordres til at møde op, herunder
MOK-skribenter !

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand for Det Medicinske Studenterråd

1.-12. december afholdes valg til studen-
terpladserne i Konsistorium, fakultetsråd og
studienævn på Univeristetet. På Panum er der
fredsvalg til studienævn og fakultetsråd, men
vi skal vælge Rektor og Konsistorie-
repræsentant.

Genvalg af Rektor
Det Medicinske Studenterråd støtter genvalget
af den nuværende rektor: Kjeld Møllgård.
Møllgård og hans prorektorkandidat insisterer på
at demokratisere arbejdet i Konsistorium, bl.a.
ved at bryde rektor/dekan-kredsens magt-
centralisering. Desuden støtter de arbejdet med
at udvikle Universitetets uddannelser.

Mediciner i Konsistorium !
Til studenterpladserne i Konsistorium opstiller Det
Medicinske Studenterråd stud.med. Troels Arvin
(7.semester). Troels er tidligere formand for
fagrådet og har siddet i fakultetsrådet på Panum.
Sammen med Forenede Studenterråds andre
repræsentanter opstiller han på bl.a. �øget
demokratisering�, mere vægt i studienævn� og
�udbygning af studentermiljøet�.

Læs mere i næste MOK
Vi præsenterer støtten til Rektor, opstillingen til
Konsistorium samt de valgte studerende til
studienævntet og fakultetsrådet.

Valg på Universitetet

Brug din stemme !
De næste uger er der valg på Uni-
versitet. De studerendes stemmevægt
til Rektorvalget er øget til 25%. Det er
derfor endnu mere vigtigt at huske at
stemme i dagene 1.-12. dec.'97. !

Referat

Indre Organer


