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

MOK
nr. 13 årg. 30
udkommer
Sidste MOK

iår

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: Nana Valeur

Denne                               redaktion:

Jon L.A. &

Nikolaj (NBB)

Lang Jule-
fredag til 24 i
Studenter-
klubben.

Lodtrækning til
VM i Bold.
Vi krydser pølser-
ne
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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.

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
ONSDAG D. 07.10.97, KL. 15.00

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Steen Sørensen, overlæge Birte Glenthøj,
stud.med. Tina Galle, stud.med. Søren Prins, stud.med. Martin Kelkelund, stud.med. Klaus Kesje,
stud.med. Tina Søndergaard

Fra
sekretariatet: Sekretær Helle Christensen og Lili Hansen

Afbud: Overlæge Hans Perrild, afdelingslæge Peter Hesselfeldt,
afdelingslæge Sten Rasmussen.

Fraværende:Stud.med. Amir Goraya Majid.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Det er aftalt, at Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital fremover skal have samme arbejds-
byrde i studenterundervisningen og lige andele i H:S �s økonomiske tilskud. Om pengene skal
gå til kompensationsstillinger eller til bedre udstyr til brug for undervisningen afgøres af de
enkelte hospitaler.
Den fremtidige budgetstyring foreslås varetaget af Klinikudvalget, som er sammensat af både
lærere og studenter fra de to hospitaler.

Formændene for klinikudvalgene RH + KK har diskuteret oprettelse af et centralt klinikudvalg
med repræsentanter fra de dertil hørende hospitaler. Møderne foreslås afholdt på neu-tral grund,
fx.  Panum Instituttet. Enigheden om at indlede uformelt samarbejde, hvor studielederen møder
med klinikudvalgsformændene er et godt forum.

Hospitalsledelsen har bevilliget 2 PC�ere til Klinikudvalgssekretariatet. Endvidere støtter ledelsen,
at der udvikles PC-baseret database til styring af undervisningsplaner og -budgetter.

Planlægning af studenterundervisningen
I Studienævnet forventer en stor årgang på 7. semester i foråret 1998, horfor Klinikudvalget er
pålagt at modtage 60 studenter. Fordelingen på det kliniske ophold bliver 24 studenter til Hvid-
ovre Hospital, 24 til Bispebjerg Hospital samt 12 til Amager Hospital. Da sidstnævnte hverken har
patologi eller psykiatri, er der indgået aftale med professor Per Christoffersen, Patologisk afdeling
på Hvidovre Hospital om, at undervisningen gives på Hvidovre Hospital. Der er også indgået
aftale med psykiatrisk afdeling på Kommunehospitalet, om at varetage undervisningen på Ama-
ger Hospital.

Det ønskes oplyst, hvor mange studerende en afdeling maksimalt kan pålægges at modtage til
klinisk ophold under hensyntagen til undervisningens kvalitet. Klinikudvalget vil rette henven-
delse herom til Studienævnet.

Til det kliniske ophold på 3. semester skal kommunen modtage 3 hold til december og 3 hold til
januar, fordelt på Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital og Amager hospital.
Studienævnet opfordres til at undersøge muligheden for at placere 3. semester på centrale syge-
huse, som fx Køge, Næstved, Roskilde, Hillerød m.m., idet kommunen ikke har tilstrækkelig
kapacitet.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Der er indkommet klage over den tidlige kliniske del af patologi-undervisningen på Hvidovre
Hospital. Studenterne vil gøre klagen skriftligt, og Klinikudvalget vil videre behandle klagen.

5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Revisionen af studieplanen fortsætter og skulle gerne være færdig ved årets udgang.

Redaktionelt
SÅ ER DET ENDELIG JUL!
Som den kvikke og begavede læser vel efterhånden har lagt mærke til nærmer julen sig med
hastige skridt. Dette nummer af MOK er derfor  årets sidste!
Vi udkommer igen Onsdag den 4/2-1998, med deadline Mandag den 2/2-1998 klokken 14.
Pøj Pøj med eksaminerne (hvis man har sådan nogen) og knæk og bræk på skituren (hvis man
skal på sådan en).
Glædelig jul og godt nytår
MOK-red/Jon

Ps: "Hold kæft hvor har du en god røv i de sko". Citat Johan Poulsen

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

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
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6. Meddelelser fra studenterne
Klinikudvalget har fået mange negative tilbagemeldinger vedrørende attestblanketter de stude-
rende, som mener, de er voksne nok til selv at kunne administrere studiet og fra lærerne, som
hverken har tid eller lyst til kontrolforanstaltninger.
Skrivelse fra 10. semester blev udleveret på mødet. Jørgen Rask Madsen vil skrive til studie-
lederen herom.

10. semester fremkom med et ønske om frokostpause mellem forelæsningerne i sansefagene.
Klinikudvalget vil rette henvendelse herom til Klinikudvalget Rigshospitalet allerede i dette seme-
ster.

Studenterne på 8. semester har gjort indsigelser mod sekretariatets skrivelse om aflysning af
undervisningstimer. Sagen blev diskuteret og taget til efterretning.

7. Evt
Det blev aftalt, at der udsendes telefon- og adresseliste til samtlige klinikudvalgsmedlemmer.

Studiet

JULEKOMSAMMEN
I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE

Vi invitere hermed til julehygge fredag den
19. december 1997 kl. 14.00.
Gløgg og æbleskiver/kager koster 25,00 kr.

Tilmelding skal ske inden den 15. december 1997.

Juleferielukket
i Klinikudvalget Københavns Kommune

Sekretariatet holder juleferie fra mandag den
22. december 1997 � fredag den 2. januar 1998

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår.

Med mange julehilsner fra
Lili Hansen og Helle Christensen

JOBOPSLAG - STUDENTERSEKRETÆR:

Der er en ledig stilling på 200-300 timer som studentersekretær i Klinikudvalg Københavns
Kommune til besættelse snarest.

Arbejdsopgaver:
- Praktisk planlægning af undervisningen,
- Lokalereservation,
- Redigering af lektionskatalog,
- Planlægning af de studerendes kliniske ophold,
- Skemalægning,
- Formidling af information mellem afdelinger og studerende,
- Referent ved Klinikudvalgsmøder,
- Holdsætning af studerende.

Kvalifikationer:
Selvstændighed, ordenssans og akkuratesse. En humoristisk indstilling. Serviceminded.

Arbejdstid:
Arbejdstiden er på 200-300 timer om året med flest timer placeret i august/september og januar/
februar. Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder.

Løn:
Kr. 89,60 i timen (+ 12% feriepenge)

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Eventuelle spørgsmål til stillingen, kan besvares af studentersekretær Annette Høgh, sekretær Lili
Hansen og Helle Christensen på telefon 3632 2792.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalg Københavns Kommune, pavillon 3, Hvidovre
Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.

Ansøgningsfrist:
Snarest

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider fra uge 49

Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder

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

Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Aaberg
Onsdag 9 - 12 8 - 9 Margit Bak Skousen
Torsdag 16 - 19  15 - 16 Palle Rasmussen
Fredag obs10 - 14 10 - 11 Jes Braagaard

Margit har ferie i uge 48, Palle har ferie i uge 50, Jes har ferie i uge 51

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

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 slutnin-
gen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten
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 studie-
sekretær 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 Thomsen,
Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelses-
gangen 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. Tilmeldings-
blanketten 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 undervis-
ningen 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!
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REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 10 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på
at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet
sommeren 1994 eller senere gælder det, at du skal have bestået kemi og anatomi I senest 2 år efter
påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, d.v.s. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister p.g.a.
dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun
undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, som skal være
eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en
mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg,
så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl.
9.00. For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, skriv selv: SYG (SKAL IKKE
RETTES) øverst på opgaven og aflevér opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgå-
ende søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter
eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt.
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet
lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte
tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere varighed� re-
spektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. For de fleste fag kan der senest 5 dage før syge/reeksamen oplyses om
eksamensformen; ved personlig henvendelse til de berørte fag eventuelt tidligere.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du
selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg
i det pågældende fag og det er en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men
tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær eksamen (mundtlige) eller 7-
10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne (skriftlige).
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at
få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen men, såfremt du er
berettiget hertil, selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre (bekendtgørelsesbestemt på 2, 6. og 13. seme-
ster). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke
være reeksamen, nemlig retsmedicin og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den gennemførte
spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal
beståes i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet.
Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Mulighed for
reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og begrundede (velbegrun-
dede).
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets
forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (d.v.s. karakteren eller tentamen-resultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kva-
liteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamenens afholdelse, da der er tradition for at fagene
afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/
kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene
offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse
kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra

studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den individuelle klageadgang (se
nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest 2
uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal
svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at anke
afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles til
Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den
eller at tilbyde omeksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen
og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig.

Riv ud og gem.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL KEMI-
TENTAMEN.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !

 Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !

Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens �riv ud og gem� indlæg om kemi
tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efter-
hånden som du får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamensæt:

Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider.

Almen kemi:

Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver
udenad, eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt:

Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne
om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt.

Fortsættes næste side



6
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:

Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de

efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart.

Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:

Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi

Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

Studiet

OSVAL-EMNEKATALOG FOR FORÅRSSEMESTERET

Emnekataloget for forårets OSVAL I opgaver kan fra medio januar 1998 afhentes i kommoden
udenfor OSVAL-sekretariatet, lokale 9.1.41.

Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder før fordelingen på institutter og afdelinger har
fundet sted! Dette sker som anført i emnekataloget i begyndelsen af forårssemestret.

Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig om OSVAL I generelt og for at studere forårets
emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker efter introduktionens første dag, og skal sikre
en retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af pladsmangel på de ønskede institutter og afdelin-
ger.

ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med ønskede institutter/afdelinger før der træf-
fes aftale med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til aftaler indgået før den centrale forde-
ling har fundet sted.

Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan læses i emnekataloget - og har du spørgs-
mål efter læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet.

Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL

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 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 13.
februar.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i
studievejledningen hos Margit onsdage 9-12.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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.

Fase I

KÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-STUDERENDE

Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering af OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 30. januar 1998 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres
sammen med en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger for at give det ene videre til
censor, og 1 eksemplar afleveres til OSVAL-sekretariatet.

Der skal bruges en standardforside til opgaven, af samme slags som du afleverede til OSVAL-
sekretariatet da du startede din opgave. En sådan forside kan afhentes i skufferne ved OSVAL-
sekretariatet på studienævnsgangen, sammen med bedømmelseserklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge sidst i februar. Bedømmelserne vil blive slået op på op-
slagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil studenter der ikke får godkendt opgaven
få besked pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsætning for indskrivning til 6. semesters eksa-
men.

5. SEMESTER JULEFROKOST

Så er det blevet sidste MOK tid, og her er så de endelige oplysninger omkring det store arrange-
ment: Billetter kommer til at koste 30 kr, hvis man ønsker at deltage i middagen, og kun 20 kr, hvis
man vælger at dukke op efter kl. 2200. Grunden til denne lille forskel er naturligvis, at den kendte
partyslinger IB  DALSAGER underholder ved middagen, der jo, som bekendt, er et større sam-
menskudsgilde. Billetter vil kunne erhverves hos din holdrepræsentant fra torsdag morgen, men
der vil også være mulighed for at  investere i billetter, hvis man møder op i fredagsbaren d. 5.
december mellem kl. 1400 og 1700. (...og husk at baren jo har åbent til kl. 0000 på fredag...)
Som sædvanligt er venner, kammerater og bekendte velkommen efter kl. 2200, men hvis der er
problems; så spørg dog for fanden din holdrepræsentant....

HURRRAAAA fra HR (cheval)

INDTEGNING TIL TENTAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE - SOMME-
REN 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

4. SEM HOLDTILMELDING ER FLYTTET FRA
24.4.14
������������������
TILMELDINGSBLANKETTER ER NU I REOLSYSTEM
VED   BYGN. 21.2
������������������
UDFYLDTE TILMELDINGS-BLANKETTER SKAL I
STATISTIKPOSTKASSEN

STUDIESEKRETÆR HANNE HOLM dato:  27.11.1997
IMBG, MEDICINSK GENETIK, PANUM, 24.4.14

Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

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

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

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

Bøger

TRANSCENDENTAL MEDITATIONS
gavnlige virkningpå blodtryk og hejrtekarsygdomme

Transcendental Meditation er en menteal enkel teknik, der er kendt som en  effektiv metode til dyb
hvile og reduktion af stress.  Teknikken virker derfor fornyende, forfriskende og resulterer i øget
sundhed, velvære og livsglæde.

I aften onsdag den 3. december kl. 19.30 Center for Transcendental Meditation Vesterbrogade
41D, 3. sal

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

Entre 35 kr.

Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

SYMPOSIUM - DANISH SOCIETY OF
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

 Ca2+ binding proteins and Ca2+ handling under normal and pathological conditions

Tuesday, 9. December , 1997 kl. 13.00 - 19.00
Botanisk Auditorium, Gothersgade 140, 1123 Copenhagen K

Sponsors: NUNC A/S.

Organizers: M. W. Berchtold, L. Vogel and M. Treiman, University of Copenhagen.

Session 1:  Ca2+ binding proteins
Chairperson: S. Linse, Lund.

13.00 - 13.10. M. W. Berchtold, Copenhagen:
Introduction.

13.10 - 13.40.  S. Linse, Lund:
Specific interactions between EF-hands.

13.40 - 14.10.  R. Fischer, Copenhagen:
Novel signaling molecules as calmodulin targets.

14.10 - 14.30.  Coffee break.

14.30 - 15.00.  T. Grundström, Umea:
Calcium control of basic helix-loop-helix and aml1 transcription factors.

15.00 - 15.30.  E. Lukanidin, Copenhagen:
Metastasis related S100A4/Mts1 protein: putative functions and targets.

15.30 - 16.00.  Refreshments.

Session 2: Ca2+ handling under normal and pathological conditions
Chairperson: M. Palmgren, Copenhagen.

16.00 - 16.10.  M. Treiman, Copenhagen:
Introduction.

16.10 - 16.40.  E.E. Strehler, Rochester:
Calcium pump MAGUKs and other tails.

16.40 - 17.10.  J.P. Andersen, Aarhus:
Site-directed mutagenesis analysis of sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase structure
and mechanism.

17.10 - 17.40.  S. Dissing, Copenhagen:
Synthesis of inositol 1,4,5-trisphosphate and cyclic ADP-ribose in rat parotid and lacrimal
acinar cells.

17.40 - 18.00.  Coffee break.

18.00 - 18.30.  K. Lollike, Copenhagen:
Cell-attached patch-clamp capacitance experiments to study calcium mediated exocytosis in
human neutrophils.

18.30 - 19.00.  T. Khurana, Copenhagen:
Calcium homeostasis in the pathogenesis of muscular dystrophy.

For further information please contact:
M.W. Berchtold
Department of Molecular Cell Biology
Institute of Molecular Biology
University of Copenhagen
Øster Farimagsgade 2A
DK-1353 Copenhagen K
Tel: 35 32 20 89
Fax: 33 93 52 20
E-mail: mabe@biobase.dk

BIOKEMI�EN PÅ EGNE BEN - ET TILBAGEBLIK
PÅ 1930 - 50�ERNE
-JULEFORELÆSNING

Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology

E. Aaes-Jørgensen, Professor Emeritus
Ingersvej 40, 2920 Charlottenlund

Torsdag, December 11, 1997, kl. 19.30,
Botanisk Auditorium, Gothersgade 140, 1123 Kbh. K

Resumé:

Vi skruer tiden 50-60 år tilbage. Faget biokemi indgik som selvstændigt fagområde i medicin-
studerendes 1. dels pensum. I slutningen af 1930�erne blev det muligt at gennemføre et biokemi-
studium som en magisterkonferens ved Københavns Universitets matematisk/naturvidenska-
belige fakultet. Biokemien blev dermed et selvstændigt studieområde. Konferens betød et speciale-
studium; kun få studerende forventedes; der fandtes ingen ydre rammer i form af et institut, faste
lærere m.v. De studerende fik udleveret en studievejledning med eksempler på nogle fag-
kombinationer, forelæsninger og øvelseskurser. Især i sidste del af studiet havde de studerende
stor indflydelse på studieforløbet, eksamenstidspunkter m.m., men karaktererne var kontante:
Bestået/ikke bestået.
I 40� og 50�erne var det generelle kemiske miljø især relateret til bl.a. KU, DTU, KVL, DFH,
Carslberg Laboratoriet, nogle medicinal- og levnedsmiddelindustrier. Kemiens �koryfæer� kendte
hverandre og var kendt af alle studerende. For biologisk- kemisk interesserede var de fælles
videnskabligt orienterede mødesteder først og fremmest Biologisk Selskab og Kemisk Forening.
De biokemistuderende samledes bl.a. om at blive repræsenteret i studenterrådet, der etableredes
en slags fagligt orienteret �klub� for biokemistuderende og nye kandidater; derfra udviklede det
sig hurtigt til den fagligt, videnskabeligt orienterede Biokemisk Forening, hvor vi mødes her i dag.
I foredraget omtales foruden undervisningen og dens pionerer i fagområdet biokemi også nogle
af de biokemisk orienterede forskningsområder og forskere, der var aktuelle i 40� - og 50�erne.

Efter mødet serveres julegløgg og æbleskiver.

NYHEDER FRA BOGLADEN

Akutte Medicinske Tilstande
Så kom den nye � 5. Udgave � af Erik Hippe mfl.: Akutte Medicinske Tilstande, 5. Udg., 1997,
198 s., plast. Kr. 238,50.
Der ydes naturligvis 10% kontantrabat til studerende

HyperCell 1998 � CD-ROM
Den nye udgave af det mest solgte program i cellebiologi er nu på hylderne i den nye 1998-
udgave. Den kan bruges såvel til Windows og MacIntosh.
Som med andre multimedieprogrammer kan du naturligvis prøve programmet på vores demon-
strations PC.
Pris: 520,00 kr. � der ydes 10% kontantrabat til studerende.

Sobotta Atlas of Human Anatomy CD-ROM
Vi håber ikke, at forventningens glæde er den største � i dette tilfælde�.. Sobotta kommer nu i den
længe ventede multimedieudgave.
Begge bind er samlet på én CD-ROM med ca. 1.335 illustrationer + røntgen, CT scanninger og
MRI. Illustrationerne kan forstørres op til 200% og kan også printes ud.

Sobotta på CD-ROM udkommer i denne måned, og vi forventer at have CD-Rom�erne på hyl-
derne lige inden jul.

Pris: 1.440,00 kr. � der ydes 10% kontantrabat til studerende�.

Kom ind og prøv den!

Nye kalendere til meget lavere priser
De nye årskalendere er kommet � og den gode nyhed er, at priserne er faldet en hel del. F.eks. kan
du nu få spiralkalender med 1 dag pr. side for kun kr. 49,00.
Kom ind og se vores store udvalg i papirvareafdelingen.

Husk � Universitetsbogladen er leveringsdygtige i andet end kedelige lærebøger � måske kan du
også finde julegaverne her������

Studiet
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Nr. 10 � 3. dec. 1997 � I denne uge redigeret af Troels Arvin, Brian Bjørn og Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Valg på Københavns Universitet

I dagene 1.-12. december afholdes der valg til de styrende organer
på Københavns Universitet. De styrende organer er de råd og
nævn, der bestemmer alt om økonomi, forskningsprioriteringer, ud-
dannelsernes indhold og struktur � Kort sagt: Alt! Ved dette valg
skal der vælges nye studerende til studenterposterne i konsisto-
rium, fakultetsråd og studienævn. Desuden skal der vælges ny
rektor og prorektor.

På Panum � eller rettere: Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet � har Det Medicinske Studenterråd opstillet kandidater til alle
niveauer af de styrende organer. Dvs. Studienævnet for Medicin,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd og Konsistorium. Der
er fredsvalg til studienævnet og fakultetsrådet: Da der ikke er mod-
kandidater til disse poster, er kandidaterne fra Det Medicinske
Studenterråd valgt. Vi præsenterer de "valgte" personer her på
næste side. Der er stadig (kamp-)valg til Konsistorium og til rektor-
posten.

Valget til konsistorium
Det vigtigste råd/nævn for vi studerende er studienævnet. Men
studienævnene er til en vis grad afhængige af, hvad der bliver
besluttet i f.eks. Konsistorium. Derfor er det vigtigt, at de stude-
rende også er repræsenteret i Konsistorium.

I Konsistorium udgør de studerende kun 3 ud af 15 medlemmer.
� Så er det vigtigt, at studenterrepræsentanterne arbejder sammen
og fremstår nogenlunde enige.

Det Medicinske Studenterråds kandidater til Konsistorium
opstiller med det udgangspunkt, at Fællesrådsmøderne i Forenede
Studenterråd afgør den politik, som skal føres i Konsistorium.
Fællesrådsmøder afholdes jævnligt og er åbne for alle studerende.
Med andre ord er der tale om kandidater med et bagland, hvor
universitetets studerende er bredt repræsenterede. Dette betyder
selvsagt, at Studenterrådet langt fra er enige om alt; men vi be-
stræber os på udadtil at arbejde i enighed � for at opnå størst mulig
gennemslagskraft.

Forenede Studenterråds arbejde sker med udgangspunkt i
spørgsmålet �Hvordan kan vi forbedre Københavns Universitet?�.
- Ikke med udgangspunkt i partipolitik!

De studerende og Konsistorium
Hvorfor er studerende ikke omfattet af en ulykkesforsikring? Dette
spørgsmål hører til i Konsistorium, og der arbejdes da også alle-
rede med problemet.

Et andet område, hvor vi som studerende arbejder med på
konsistorie-niveau, er universitetets ansættelsespolitik: Jo mere
universitetets ansættelsespolitik fokuserer på undervisningsevner,
desto højere prioritet vil undervisningens kvalitet få i det daglige
arbejde på fakulteterne og institutterne � forudsat at der udføres
en konsekvent bedømmelse af undervisningen. Sidstnævnte er et
andet område, hvor Konsistorium spiller en overordnet rolle.

Du kan læse mere om temaer for arbejdet i Konsistorium i For-

25%
Se forklaring næste side!

enede Studenterråds valgindlæg i Universitetsavisen fra den  21.
november.

Det Medicinske Studenterråds spidskandidat
Det Medicinske Studenterråd opstiller til Konsistorium flere kan-
didater � med Troels Arvin som spidskandidat.

Troels er på 7. semester og tidligere medlem af det sundheds-
videnskabelige fakultetsråd. Desuden har han været formand for
Medicinerrådet (som blev fusioneret med Moderate Medicinere til
det nuværende Medicinske Studenterråd). Troels har i øvrigt væ-
ret med til at drive Studenterklubben og filmklubben og har været
rusinstruktør. Yderligere oplysninger om Troels:
http://www.mdb.ku.dk/tarvin/

Stem på Liste S
Vi opfordrer dig til at stemme på Liste S ved valget til Konsis-
torium. Det gør vi, fordi Konsistoriums kandidater skal have et
bagland, der er er funderet i en bred repræsentation af Universite-
tets studerende.

Rektorvalg
Det Medicinske Studenterråd opfordrer til at stemme på duoen
Kjeld Møllgård og Joan Conrad til hhv. rektor og pro-rektor.
Hvorfor? Da Forenede Studenterråd for nogle måneder siden bad
rektor-kandidaterne tage stilling til nogle emner af interesse for de
studerende, responderede nævnte duo med nogle konstruktive
idéer. Alternativet � Christian Hjort-Andersen og Niels Erik Fiehn
� henviste bare til universitetets langtidsplan, og kommenterede i
øvrigt ikke uddannelsesaspekter. Siden har Hjort-Andersen og
Fiehn tilsyneladende ændret prioriteter, desværre suppleret med
en patetisk byge af verdensfjerne påstande om Studenterrådet.

Der er intet alternativ til Møllgård/Conrad.

Ordliste

Studienævnet: Ansvarlig for udformningen og den overordnede
drift af vores studium. Består af studerende og undervisere i
forholdet 1:1.
Fakultetsrådet: Ansvarlig for emner, der har relevans for hele
fakultetet, fx. overordnet budget. Skal også godkende
studieordninger.
Konsistorium: Det organ, der tager sig af emner, der omhandler
hele Københavns Universitet. De studerende har tre pladser ud af
femten. Rektor er formand. Skal bl.a. vedtage Universitetes samlede
budget.
Det Medicinske Studenterråd: Arbejder for at fremme de
københavnske medicinstuderendes interesser mht. studiet.
Forenede Studenterråd: Har til formål at være debatforum og fælles
ansigt udadtil for studerende fra samtlige universitetets fag.

Det Medicinske Studenterråd
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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

Valg på universitetet 1997

Studienævnet for Medicin

Ny studieplan
Som nævnt andet steds er der fredsvalg til studienævnet. Dvs. at
Det Medicinske Studenterråds opstillede studerende reelt allerede
er valgt. Alle opstillede er optagede af at arbejde for en hurtig
gennemføring af den �gennem-lang-tid-ventede-
studieplansrevision�. Alt tyder nu på, at der kan foretages en
studiestart efter en ny studieplan til september 1997 � vel at mærke
implemementeret med begyndelse på både 1. semester og 7. se-
mester!

Nye eksamensformer
I det kommende halvår går det detaljerede arbejde med studieplanen
ind i sin afgørende fase. Der skal f.eks. bestemmes hvilke
eksamensformer, en ny studieplan skal benytte sig af. Nye
undervisningsmetoder (problembaserede ...) kræver nye
eksamensformer. Det Medicinske Studenterråds studie-
nævnsmedlemmer vil arbejde for eksamensformer, der tester
tværfaglig kunnen samt løsning af ukendte problemstillinger � i
modsætning til de nuværende �kan-du-det-hele-udenad-eksaminer�
(!).

Studerende i '98-Studienævnet
Birgitte Schou Rode (6. semester)
Tlf: 3296 1648, email: rode@studmed.ku.dk

Klara Naver (2. semester)
Tlf: 3860 6811, email: kvnaver@studmed.ku.dk

Louise Isager (6. semester)
Tlf: 3142 8021, email: louisei@studmed.ku.dk

Brian Bjørn (6. semester)
Tlf: 4362 3737 + 1149, email: bbjorn@studmed.ku.dk

Simon Serbian (6. semester)
Tlf: 2084 3502, email: serbian@fsr.ku.dk

Formøder
Det Medicinske Studenterråd forebereder studienævnsmøderne
via de såkaldte Fællesmøder � alle er velkomne!

25% indflydelse til studerende
Forenede Studenterråd har fået gennemført, at vi som studerende
har 25% stemmevægt ved rektorvalget. Det betyder, at vi nu har
større indflydelse på valget af rektor, hvor vi tidligere reelt kun har
haft svarende til 11% indflydelse. Det betyder også, at den enkelte
stemme bliver vigtigere. Opfordringen skal derfor være helt klar:
Brug din stemme, og vær med til at vælge Københavns Universi-
tets kommende rektor. Stemmesedlerne bliver sendt direkte til dig.
Stem, og indsend kuverten � Det kan næsten ikke være nemmere!

Fakultetsrådet

Prioteringer skal synliggøres
Det Medicinske Studenterråd har opstillet til fakultetsrådet sammen
med Odontologisk Forening. Til fakultetsrådet er der som nævnt
fredsvalg, hvilket betyder at de opstillede kandidater reelt ér valgt.
Arbejdet i fakultetsrådet er præget af meget overordnede sager.
Prioteringer om økonomi, uddannelsesrammer (studieplanen du
ved...) og fysiske forhold er alle emner Det Medicinske Studenterråds
kandidater vil arbejde for bliver bragt nærmere de studerende.

Studerende i �98-Fakultetsrådet
Brian Bjørn (6. semester)
Tlf: 4362 3737 + 1149, email: bbjorn@studmed.ku.dk

Lisbeth Ludvigsen  (7. semester)
Tlf: 3138 3559, email: ludvigse@mdb.ku.dk

Sidsel Fogh Pedersen (stud.odont)

Det Medicinske Studenterråd som bagland
I løbet af det kommende år vil Det Medicinske Studenterråd skabe
et aktivt bagland for såvel medicin- som tandlægestuderende for
arbejdet i fakultetsrådet. Således vil der via Fællesmøderne også
blive behandlet fakultetsrådsanliggender - alle er velkomne!

Referatet der blev væk!
I det sidste nummer af MOK bragte vi begyndelsen af referatet fra
sidste fællesmøde i Det Medicinske Studenterråd. Grundet visse
interne små-problemer er vi desværre ikke istand til at bringe resten
af referatet på disse sider. Referatet vil dog være at finde på vores
hjemmeside inden næste møde.

Fællesmøde i december
Det Medicinske Studenterråd holder skam
ikke juleferie endnu. Der er nemlig stadig
et par studienævnsmøder tilbage. Den 17.
december er der studienævnsmøde, hvilket
selvfølgelig medfører at der afholdes
Fællesmøde tirsdag den 16. december kl.
15.30 i Mødelokalet i bygning 1.2. Alle
studerende er velkomne!     SS

Din stemme er vigtig � brug den!

Det Medicinske Studenterråd
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Annoncer
VÆRELSE TIL LEJE
pr. 1. feb. �98. Delelejlighed nær Nørrebros Runddel. 2000,- kr. pr. md. incl. vand og varme.
Henv. til David på tlf.: 35838391 inden d. 1/1-�98. God jul til alle.

FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Er du lægestuderende og har gennemført fase I, og har lyst og entusiasme til at fordybe dig i et
forskningsprojekt under et års orlov fra studiet, hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt.

Vi arbejder med de patofysiologiske mekanismer der initierer natrium- og vand-retention ved
levercirrhose og hjerteinsufficiens med særlig vægt på funktionelle og strukturelle forandringer
i nyrerne.

Vi forestiller os at du i oplæringsfasen indgår i laboratoriets daglige aktiviteter og  derved bliver
i stand til selv at gennemføre dit eget delprojekt i sidste halvdel af stipendietiden. Vi samarbejder
med en række laboratorier i Danmark og USA hvilket vil give dig mulighed for på længere sigt
at planlægge udanlands studieophold.

Stillingen er til besættelse pr. 1. Februar 1997. Du kan forvente en månedsløn svarende til SU plus
fribeløb.

Kontakt omgående den kardiovaskulære-renale gruppe, Farmakologisk Institut, Panum Institutet,
bygning 18/6, v/lektor Sten Christensen (35 32 76 14), eller adjunkt-vikar , Læge Thomas Jonas-
sen (35 32 76 16).

AMERICAN VISITORS

During your stay here, I am happy to provide you with any support or help you may need.  I have
studied and lived in the US for almost 10 years.

Medical student
Charlotte Bech
31 42 79 99
It is not my voice on the answering machine but you can leave a message for me anyway

SPECIALE PÅ STENO DIABETES CENTER

Non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM eller TYPE 2 diabetes) er en folkesygdom.
Der findes omkring 100.000 som lider af NIDDM i Danmark, hvilket er 10 gange flere end der
lider af insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM eller TYPE 1 diabetes). NIDDM er arvelig og
forekomsten er stigende med alderen. For 60-årige er den 10%.

De vigtigste defekter ved NIDDM er nedsat insulinstimuleret glukoseoptagelse og glukose-
omsætning (insulinresistens) i muskelvæv samt ændret insulin sekretion fra bugspytkirtlen. Den
tværstribede muskulatur udgør ca. 30% af den samlede legemsmasse, men er ansvarlig for 80%
af den insulinmedierede glukoseomsætning. Studier har vist, at både den oxidative- og nonoxidative
glukoseomsætning er nedsat i musklevævet. Biokemiske og fysiologiske undersøgelser har vist,
at aktiviteten på flere insulinregulerede nøgletrin i muskelvævets glukosemetabolisme er nedsat
hos NIDDM patienter, bl.a. insulinreceptor kinase aktivitet og den insulinstimulerede glykogen-
syntese.

Hos en gruppe NIDDM patienter ønsker vi at undersøge forekomsten af molekylærgenetiske
abnormiteter i promotere og kodende sekvenser i gener, som koder for proteiner der indtager
nøglepositioner i insulinets virkningsmekanisme. Undersøgelserne udføres med henblik på
identifikation af mutationer med betydning for sygdomsudviklingen.
Til molekylær scanning efter genetiske varianter i kandidatgenerne vil vi benytte følgende meto-
der:

1. SSCP (�Single-Stranded Conformation Polymorphism�) analyse
2. DNA sekventering
3. Kvantisering af mRNA niveauer ved hjælp af competitiv PCR
4 Site-directed mutagenese og transfektionsstudier til belysning af påviste genvarianters
eventuelle biologiske implikationer

Det foreliggende projekt skal ses som en del af en langsigtet strategi, hvor Novo Nordisk A/S
ønsker at intensivere sin indsats i udforskningen af diabetogene mutationer hos NIDDM-patien-
ter, med det formål at udvikle farmaka der kompenserer for eller korrigerer for påviste defekter i
sygdomsgener.

For at komme i betragtning bør ansøgeren helst besidde gentekniske færdigheder både af teore-
tisk og praktisk karakter. Vi ønsker studerende i en periode på 12-24 måneder til gennemførelse
af projektet.

Henvendelse snarest muligt til :

Cand. Scient., Ph.D. Stud. Katrine Almind, tlf. 44 42 20 64 (evt. 44 42 26 81)  eller
Professor, dr. med. Oluf Pedersen, Steno Diabetes Center, Niels Steensensvej 2,
2820 Gentofte, tlf. 44 43 90 59

DEN STORE TYKKE.......

Medicinsk Kompendie til salg. Spar 500 kr !!
14. Udgave, sprit nyt, uden understregninger. kun: 2300 kr.
Ring p�:   35369650  -  Susanne

Vagtbureauet
SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 24/11-97 - 30/11-97

ma tir ons tor fre lør søn ialt %
07-15 bestilt    1  4  6  5  4  20  11  51
07-15 udækket  0  0  4  0  4  8
15-23 bestilt  19  20  19   19  18  7  14  116
15-23 udækket  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23-07 bestilt  21  18  13  16  10  10  13  101
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0  0
ialt bestilt  41  42  38  40  32  37  38  268
ialt udækket  0  0  0  0  4  0  4  1,5
dæknings %  100  100  100  100  100  89  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:    24/11-97 - 30/11-97

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold  4  4  2  3  2  1  2
arbl. vagter  11  12  7  8  7  4    5  54
planlagte vagter  15  15  15  15  15  15  15  105
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: 105
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 54
Arbejdsløshedsprocent: 51 %

HJEMME VT-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), og derefter kunne ta� 3-6 vagter pr. måned.

Ansøgningskrav:   Min. 150 VT-timer.

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

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. december 1997 kl. 12.00 til VB.

VT-BØRNEHOLD 3302

 mangler nye holdmedlemmer.
Ring til Vagtbureauet, hvis du er interesseret og tal med Line eller Lone.

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 vari-
erende 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 4. dec.  1997 kl. 12 på VB.

Annoncer & vagtbureauet
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Herefter afholdes ansættelsessamtaler på afd. B/D 111, KAS Herlev, den 8. dec. 97.

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.

METADONGIVERHOLD 5501 SØGER 2 NYE
MVS�ERE TIL INDSUPPLERING MED DET
SAMME.

Vi er et velfungerende hold med 12 medlemmer som kører 5-timers vagter på hverdage og 6-
timers i weekender og helligdage (henholdsvis 8-13 og 8-14). Vi står for udlevering af metadon
til narkomaner der indgår i Kbh�s Amt�s metadon-program og kører rundt (altid 2 pr. vagt) til 3-
4 udleveringssteder i en bil som vi har fået stillet til rådighed af Åben Rådgivning i Glostrup der
administrerer projektet.

Kvalifikationer: Alm. MVS-krav
6 vagter/mdr.
Fleksibilitet i eksamensperioder
Kørekort.
Skal kunne ta� vagt den 4. december.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 3. dec. 1997.

Yderligere opl.: Nikolas   -  tlf. 33 24 96 58

VT-UNDERVISER SØGES

Vi mangler en underviser til forårets ventilatørkursus. Der skal undervises i følgende:

Introduktion til respiratoren, respirationsteori:
Intubering; Indikation, tuber, pleje, komplikationer.
Sugning: Indikation, procedurer, sugtyper, tracheal-prøver, hygiejne, komplikationer.
Manuelventilation: Indikation, procedurer, komplikationer.
Udtrapning: SIMV, on-off-procedurer, CPAP/PEEP, lungefysioterapi, praktiske øvelser, fugter.

Lønnen udgør kr. 244, 98 pr. lektion.

Ovenstående er normeret til 5 timer og der vil blive afholdt 4 kurser i foråret, undervisningen
ligger på lørdage. Herudover vil der blive afholdt et par undervisningsmøder, der ligeledes vil
blive aflønnet.

Der er for tiden tre VT-undervisere. Gruppen mødes nogle gange i løbet af semesteret og arbejder
løbende på kursusrevision, prøver o.lign.

Kvalifikationer: Bred ventilatørerfaring, lyst til at undervise.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. januar 1998 kl. 12.00, på Vagtbureauet.

SKATTEKORT    1998

Tidligere år har vi lavet en skatteregulering for de studenter, der har glemt, at aflevere deres skat-
tekort inden vi laver den første løn i det nye år, men det er slut nu. I det nye år må vi ikke efter-
regulere  skatten.Hvis I ikke har afleveret jeres nye skattekort inden den første lønkørsel for
1998,skal vi trække 60%.
Så, husk, husk...................

VAGTBUREAUET OG JUL / NYTÅR

Det er snart Jul og Nytår, hvilket betyder, at Vagtbureauet i en periode er lukket for personlige
henvendelser, og at DU skal være opmærksom på, hvornår der køres løn - ikke mindst  i relation
til gammelt/nyt skatte-år.

LØN

Lønsedler / styrkelister afleveret  SENEST FREDAG DEN 12. DECEM-BER 1997, bliver
behandlet mandag den 15. december 1997 og vil være til disposition i  banken torsdag den 18.
december 1997.

Lønsedler / styrkelister afleveret SENEST FREDAG DEN 2. JANUAR 1998 kl. 10.00, bliver
behandlet samme dag og vil være til disposition i banken torsdag den 8. januar 1998. Bemærk at
denne lønkørsel vedrører uge 51 og 52 i  1997.

! DVS. AT DEN LØN VAGTBUREAUET KØRER DEN
! 2. JANUAR 1998 KOMMER MED I A-INDKOMSTEN
! FOR 1997 ( 1997 ER IKKE NOGEN TRYKFEJL).

ÅBNINGSTIDER

Vagtbureauets Bogholderi og Ekspedition vil have åbent på normal vis til og med TIRSDAG
DEN 23. DECEMBER  1997.

Fra DEN 24. DECEMBER 1997 TIL DEN 1. JANUAR 1998 (BEGGE DAGE INCL.) vil Vagt-
bureauet være  LUKKET FOR PERSONLIGE HENVENDELSER.

Vagtafdelingen vil i Jule / Nytårsperioden være ÅBEN FOR TELEFONISKE HENVENDELSER
SOM NORMALT - HVER DAG, DØGNET RUNDT.

JULEHILSEN
VAGTBUREAUET

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Husk at aflevere dine lønsedler.

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 og dyr efter-
regulering.
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...

________________________

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.
________________________

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 retningsli-
nier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en følge-
vagt 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 følgevagt.
VT-vagtbindingen. Man skal have været skrevet op til 24 vagter indenfor 8 måneder efter sidste
følgevagt.
________________________

Som bekendt er dette nummer de sidste inden jul. Det betyder, at der ikke vil komme MOK igen
før i februar 1998. Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at du på vores telefonsvarer vil kunne få
oplyst hvilke hold, der søger folk til indsupplering; nummeret er 35 37 32 66. Telefonsvareren
bliver opdateret hver aften. Stillingsannoncen vil ligeledes kunne ses opslået på opslagstavlen på
Vagtbureauet.

________________________

Skal du til Jylland og holde jul, skal I være opmærksomme på, at der er en del vagter at få gennem
Århus Vagtbureaue. Kontakt deres Vagtbureaue, hvis du vil tjene lidt i ferien. Husk at Århus har
nogle lidt andre opskrivningsregler end København.

God jul og godt nytår

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

Vagtbureauet
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I.M.C.C.
I.M.C.C.-KONTORET MEDDELER:

Onsdag den 26 november og Onsdag den 3. december lukker vi kl. 11,45 (et kvarter tidligere end
normalt).

Torsdag den 27. november og Onsdag den 10. december er kontoret l u k k e t.

Juleferie fra og med Mandag den 22. december til og med Fredag den 2. januar.

Bortset herfra er kontoret åbent på de sædvanlige tider:
Mandag 12-14, Tirsdag og Torsdag 13-15, Onsdag og Fredag 10-12.
                                                    Med venlig hilsen

   Mogens
                                                              (sekr.)

TROPEINTERESSEREDE SØGES TIL PLANLÆG-
NING AF KURSUS I 1998 !!!

Vi skal nu til igen at tænke på varme lande, fluer, orme, malaria, kulturimperialisme, åndemanere
og meget, meget mere�
Derfor søges 8 nye interesserede og engagerede stud. med�er til planlægning af næste års kursus
i International sundhed (tropemedicin og hygiejne).
Kurset giver en bred introduktion til sundhedsarbejde i den 3. verden og indeholder emner som
bl.a. kultur, antropologi, pædiatri, virus- og infektionssygdomme, politik og meget andet.
Arbejdet vil bestå i at udfærdige kursusskemaet, kontakte underviserne, udvælge kursusdeltagere,
samle kursusmateriale samt stå for afviklingen af kurset i 4 uger i august måned (3.-28. august).
Den største arbejdsbyrde vil ligge i april måned samt slutningen af juli. Gennemsnitligt holdes der
møde hver 3. uge.
Og hvad får DU så ud af det ??? � Gratis bogpakke og kursusdeltagelse samt fornøjelsen at
samarbejde med andre tropeinteresserede fra forskellige faggrupper.

Ansøgningsskema kan hentes på IMCC-kontoret, hvor bl.a. motivation og evt. planer om ud-
rejse skal anføres. Afleveringsfrist er torsdag den 12. februar kl. 12.00 på IMCC-kontoret, og
ifald du bliver udtaget, er første møde den 19. februar kl. 16.00 på IMCC-kontoret.

Det eneste absolutte krav er, at du er på fase II.

Mange tropehilsener på tropegruppens vegne

Trine (tlf: 38198644) og Marie-Louise (tlf: 38334443).

EXCHANGE MØDE TIRSDAG D. 9. DECEMBER
KL. 16

Exchange-gruppen i IMCC arrangerer klinisk udvekslingsophold for medicinstuderende i ud-
landet. Det indbefatter dels at sende danskere ud og dels at arrangere ophold for udlændinge i
Danmark. Herunder at  kontakte afdelinger, skaffe logi og arrangere socialprogram. Endvidere
tager vi os af de udenlandske studerende på fakultetet. Kom til mødet, hvis du har lyst til at høre
mere om exchange-gruppen.

Dagsorden:
1. Introduktion til exchange
2. Behandling af exchange rapporter.
3. EOM (Exchange Officer´s Meeting) i Athen 5. � 10. marts 1998.
4. Evt.

Med venlige hilsener
Exchange-gruppen

IMCC KØBENHAVN JULEFROKOST 1997
Fredag d. 19 december kl 19 i Studenterhuset ved Rundetårn

Så er det tid til at tage den sorte hue på og møde alle de andre IMCC�ere.

 Tab din gave i
 IMCC Københavns onde julespil - adgangsbillet er en gave til ca 10 kr.

Kom og vind med samme sind! - Mandelgaven er i år sponsoreret!
Så træk halmen ud af træskoene og dans med  til de  onde nisserytmer. Vi har en støvledans, der
sparker røv�.
Special guest stars:
 SweMSIC fra Lund
- kom og mød de blonde svenske nissebabes og sprælske julapojkar
Efter denne kvæld vil ord som: tommtgossa, Julemust, julklapp,jultomta og twist omm julgrann
have en helt ny betydning for dig.

Tilmelding kan senest ske allersenest (og så kommer du nok til at vaske op) den 12/12 på IMCC
Københanvs eksklusive info central - på indersiden af kontordøren i 9.2.2. eller på e-mail:
clara@mdb.ku.dk
Du vil en uge før den sorte fredag modtage besked om, hvilken spise din gruppe skal medbringe.
Øl og vand kan købes på stedet til fordelagtige priser.
Syng med IMCC
Kender du endnu ikke IMCC sangen ?  hvem er  ARC? - Tror de selv, at de er noget ? - Kom og
hør gennembrudet fra Port Arthur - YMCA vil aldrig blive den samme igen.

De væmligste nissehilsner Clara, Anders, Christian, Rikke & Jakob

PS Hvis vi siger mor-ambulance løber du så væk? (Anne-Mette rules)
PPS Der er søgt visum og fundet husly til udlændinge og vestdanskere - go´røv og god jul..
Dress code : hvis du ikke ved det nu -så glem det - så pynter vi dig  gnæk gnæk gnæk

Basisgrupper

SIMS-JULEFROKOST

Programmet for vores julefrokost d. 11/12 er nu endelig blevet
fastlagt. Rune har fået arrangeret, at vi inden spisningen kan
komme over på DHL og bruge deres klatrevæg. Herefter fortsætter
vi over på Panum, hvor vi vil indtage vores julemad.
Vi håber at mange vil bakke op om dette sociale arrangement da
det har været efterspurgt længe.
Interesserede kan tilmelde sig ved SIMS-mødet torsdag d. 4/12 eller
ved at ringe til Kasper på tlf. 31 86 00 23.

Venlig hilsen
Julefrokostudvalget

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. Fore-
draget er KUN FOR SIMS-MEDLEMMER og starter ca. kl. 1630 i lokale 1.2.18.

På vegne af SIMS
Susan Bjerregård
(sekretær)

AFHENTNING AF SCORE-BOG 1997

Nu er scorebogen afleveret til trykkeriet! Vi har fået lovning på at
score-bogen er færdig senest den 22. dec.

DERFOR skal en holdrepræsentant fra hvert hold (det gælder både fase 1 og
fase 2) afhente scorebogen foran indgangen til studenterklubben mandag d.
22/12-97 mellem kl. 14-16. Hvis I ikke afhenter scorebøgerne på førnævnte
dato, vil bøgerne først blive udleveret i starten af næste semester (læs
februar 1998!).

EN SPECIEL HILSEN TIL FASE 2:
Da flere af holdene har betalt af flere omgange, beder vi jeres
holdrepræsentant om at afhente bøgerne samlet. Dvs. det er
holdrepræsentantens ansvar at finde ud af, hvor mange bøger det enkelte hold
har bestilt. (På forhånd tak!!)

Mange glade december hilsener fra

Christina, Bent og Anne Mette.

KRISTNE MEDICINERE.
Julen nærmer sig som bekendt med hastige
skridt, og det er blevet tid til julefrokost.
Dette kommer til at foregå fredag d.5/12
klokken 19.00. på adressen :
Rosenvængets Sideallé 5.(5.sal), Kbh Ø
Kontakt Marianne (35267618)
eller (31426112)

Kristne medicinere

JULEKOS FOR NORDMENN, UTEN
GLØGG OG UTEN KAKER

Vi prøver igjen og satser på at Klubben holder åpent onsdag den 10. desember. Vi venter på dere
til høyre for scenen kl. 15.30. Tropp opp mannsterke med lusekofter, nisselue, flagg og OL-
effekter!

Hilsen Kaja og Camilla

Indre Organer



13

KONCERT

Bibliotekssalen i
 Rundetaarn

Torsdag den 4. december kl. 20.00

PANUMKORET

synger verdensmusik
-korsatser inspireret af folkemusik

samt julesatser

Dirigent: Gorm Larsen

Entré: 40 kr. (stud., pens. og børn under 16 år: 25 kr.)
Bibliotekssalen i Rundetaarn, Købmagergade

Rusnews
OG!
Tak for sidst � en hyggelig og fagligt relevant weekend. Vi ses alle sammen i det nye år:

Torsdag d. 8 jan. Kl. 1600 i klubben

Glædelig jul!!

Venlig hilsen     Jakob

RUSVEJLEDER �98
Så er det ikke endnu, men for at højne standarden og begrænse antallet af rusvejledere der falder
fra, inviterer vi alle interesserede til informationsmøde med arbejdstitlen:
Rusvejleder - Magter jeg opgaven?

Der vil blive afholdt 2 korte (ens) møder, så alle får mulighed for at møde op, derfor også den
tidlige annoncering. Det er obligatorisk at møde op til et af møderne, hvis man vil gøre sig nogle
forhåbninger om at blive vejleder.
Dette gælder også for tidligere vejledere. Til disse møder vil rusvejlederforløbet kort blive
skitseret, specielt med vægt på de mere arbejdskrævende sider af showet; for �alle ka� sgu finde
ud af at drikke bajere!� (Citat: Dan Isbye).
Disse to møder bliver afholdt den 10. og 11. februar i klubben, begge dage kl. 16.00.
Information om den egentlige tilmelding tilgår til disse møder.

Med venlig hilsen  OG.

ALLE   TUTORER

Som der måske er nogle enkle tutorer, der har opfattet, så får vi jo løn for det her...Og hvis der var
nogle der kunne tænke sig at vide, hvordan man udfylder en lønseddel, så har jeg planlagt et lille
møde;
Fredag d. 5.december kl. 1200 i KLUBBEN
Dagorden efter vedtægterne og derefter iøvrigt:

1200: Jeg kommer og mødet starter
1210: Jeg sidder og venter på jer andre
1215: Folk er ved at være samlet
1223: Andreas og Kristoffer kommer som de sidste
1224: Ordstyreren kalder til orden
1231: Folk har snakket færdigt og mødet kan tage sin begyndelse
1232: Er der nogle problems?
1233: Uddeling af lønsedler
1234: Jeg forklarer udfyldningskonceptet
1251: Alle har forstået ovenstående punkt...
1252: Sommerstarterne skal op i kemi snart...Problems?
1257: Tak for dette semester, vi fortsætter til februar..
1300: Mødet slutter i ro og orden
1301: Sommer- og vintertutorer mødes i baren
0000: Baren lukker og tutorerne begiver sig mod nye græsgange...

Kærlige hilsner Jeres Allesammens Dan....HURRRAAA

Panumkoret
Indre Organer
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Skal du ha� Far�s
lange overraskelse
på fredag?

Julen varer længe!
Lige til kl. 24:00

Fredag d. 5/12-1997
i Studenterklubben

Lang fredag præsenterer:
Band Aid,  NaOH, Bob Geldof, Palle Rasmussen & 47
Besøg fra Hawaii:
Direkte fløjet ind med Challenger-rumfærgen:
Elvis, Tarok, Oluf Palme, Hoffa, Michael Hutchence,
Prinsesse Diana, John Denver, Karl Stegger, Jesus &
alle dem fra Plejebo.
Og så selvfølgelig den sædvanlige om-
gang tant & fjas:
Gløgg, æbleskiver, juleklip og viser, elastikspring,
omskæringsritualer, rensebenzinbackgammon, pæle-
sidning, acetone & måske kommer der også et band!
Vi ses og sol på min balalajkarøv
Kjærligst/Husgruppen

Stor konkur-
rence:
Scor� Peter

Små præmier

Studenterklubben
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Vinterdigt

en vinterfugl
har taget bo

I hjertets
trolddomskælder

der spyr den is
og skræpper op
om stilhedsangst

og længsel

hvornår og om
den trækker sig

om det
den siger intet

men jeg vil ta
den vinterfugl
og brænde

i dens fængsel

afd. for alvorligheder
Institut for Medicinsk Spøg og Skæmt

5-0
VÄRLDENS BÄSTA LANDSLAG I TENNIS!

Det måste vi fira! Vi går ut och äter torsdag den 11:e på Mamma Rosa kl 20.00. Kontakta Frederik
för en vägbeskrivning (det ligger inte långt från Havnegade...).

VALGKAMPEN ER INDLEDT

Rundt omkring på Panum kan man finde opslag, hvorpå det proklameres, at prodekan Nils-Erik
Fiehn har udvirket, at teorilokalerne i bygning 1.2 nu er åbne i weekenderne og kan bruges som
læserum.

Nu er uhæderligt jo et stærkt ord at tage i anvendelse, men Nils-Erik Fiehn har under alle omstæn-
digheder et alternativt og ganske liberalt forhold til sandheden. For kan det virkelig passe, at han
� som den person i dekanatet, der har været ansvarlig for fysiske rammer � ikke er bekendt med,
at denne ordning (med åbne lokaler døgnet rund, året rundt) er resultatet af Det Medicinske
Studenterråds arbejde i fakultetets brugerudvalg. Det var faktisk Jakob Lundborg, der engang
sidste sommer fik gennemtrumfet dette forslag, som Rådets repræsentant i brugerudvalget (i
forbindelse med studenterorganisationernes flytning, etableringen af ny datasal m.v.).

Nok er der valgkamp, men at tage æren for noget, man ikke selv har præsteret er altså for usselt.
Nils-Erik Fiehns kandidatur til prorektorposten er kommet på trods af fakultetets opbakning til
rektor Kjeld Møllgårds genvalg; Nils-Erik Fiehn holdt sit kandidatur hemmeligt for sine dekanats-
kolleger i fjorten dage og satte dermed fakultetet i en grotesk situation. Nu har han så føjet en �lille
hvid løgn� på listen over sine meritter.

Det er vigtigt, at alle stemmer ved valget i december (vi har i øvrigt fået hævet studenterindflydelsen
til 25%). Jeg synes, at du skal sætte din stemme ved Kjeld Møllgård som rektor og Joan Conrad
som prorektor. Ovennævnte lille historie er kun én grund. Møllgård-Conrads holdninger til
undervisning og demokrati er vigtigere grunde.

Venlig hilsen

Brian Bjørn

Læs i øvrigt mere om styrelsesvalget på Det Medicinske Studenterråds valgside på internettet:
http://www.studmed.ku.dk/mf/styrelsesvalg-97/.

MANIFESTATION DEN 13/12 KL. 15

Vi lever i en svær tid, hvor det fornuftige argument har trange vilkår.
Demokrati er ikke blot en gold afstemningsanordning, det er en fortløbende proces, der kræver
alles aktive deltagelse. Demokrati er � ligesom kærligheden � en ild der skal værnes om.
Troen og respekten for det offentlige rum, for det gode argument og for medmennesket
holder det demokratiske bål i brand.
Vi er en gruppe partipolitisk uafhængige studerende ved Københavns Universitet, som ønsker
de studerendes medvirken i en manifestation for idealerne om oplysning, dannelse, humanisme
og demokrati.

Oplysning, humanisme, dannelse og demokrati har traditionelt v?ret begreber som akademi-
kere har holdt h?jt. Myten herom trives stadig i et lukket akademisk univers og - ikke mindst -
blandt nutidens studerende. Dannelse er imidlertid ikke ensbetydende med uddannelse. Dan-
nelse er at
forholde sig bevidst til sin omverden, sig selv og sin viden.

Universitetet har historisk haft den rolle aktivt at pr?ge de diskussioner, der f?res i det offentlige
rum. Universitas betyder helhed. For alle. I den offentlige debat fokuseres der ofte p? tal og
udvalgte eksempler, konkrete og synlige forhold i dagligdagen, snarere end p? helheder; etik og
moral. Akademikere og intellektuelle har ikke eneret p? begreber som humanisme, oplysning,
dannelse og demokrati, men vi b?r, som alle, s?ge at fastholde disse v?rdier.

Den 13/12 er luciadag. Lucia forbindes med lys, varme og klarhed.
Dagen er en glimrende anledning til en forpligtende begrebsafklaring:

En gammel historie m? fort?lles p? ny, som om det var f?rste gang.....
4 kulturelle personligheder vil tale over de fire begreber:
Oplysning, humanisme, dannelse & demokrati

Begivenheden afsluttes med et samlet fakkeloptog til Christiansborg for at manifestere en forplig-
telse til at fastholde en offentlig dialog, som bygger p? humanisme og demokrati. - Et ansvar, som
er v?rd at erindre, is?r set i lyset af den seneste tids samfundsdebat. P? trappen op til Christiansborg
placerer vi til sidst lys, og derefter opløses demonstrationen.

De fire begreber skal spejle de gamle akademiske idealer i nutidens apati og berøringsangst for
den politiske ytring. Målet er � ikke mindst � refleksion:
· Oplysning � ikke som fremlæggelse af den absolutte sandhed.
· Humanisme � som respekten for menneskets værd og ret til at ytre sig.
· Dannelse � ikke som selvtilstækkelighed, men som et krav om at forholde sig til sin
viden, sin omverden og sig selv.
· Demokrati � ikke som størknet procedure � men som aktiv deltagelse.

For mere information, kontakt Karen Due Theilade 35 32 32 95 / 32 97 68 69 eller Therese
Heltberg 35 83 49 38

Eller mød op i cafeen på sociologisk Institut, Linnégade 22, hvor der er møde hver onsdag (3. ,
10.  og 17 december) kl. 20.

       Program for ?luciadag? den 13/12 i K?benhavn

* 15.00 - 16.30 Taler p? vor Frue Plads
* 16.30 - 17. 15 Optog til Christiansborg

Herefter opløses demonstrationen

Debat

Dialog
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