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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. 23 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: SIMS

Denne                               redaktion:

P8'n viser
Fortabte Børns By
og Delikatessen
Kl. 20:00
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Neder
Tja, dagens leder er en neder.
Selvfølgelig udkommer MOK ugentligt fremover som tidligere. Lort..........
For dem der aldrig forstod at 1. april var dagen hvor medierne tog fusen på folk, bringer vi her
et lille uddrag af forrige onsdags gøglerhistorier:

På DR1 sagde de at:
Personbiler med campingvogn der vil over Storebælt skal følges ad over broen med politi-
eskorte - én gang dagligt. Sjoooovt.

TVDanmarks nyhedsoplæser kunne gøre rede for at:
Østerbro skal hedde Nørrebro, Nørrebro skal hedde Vesterbro osv.....Sjoooovt.

I Berlingske Tidende skrev de at:
Peter Høeg har købt Brumleby..Sjooooooooovt - og at Krinsen skulle beplantes med juletræer
og en syv meter lang og fem meter høj model af Julemanden og hans kane.

 EB havde fundet på at:
De kvindelige præster får egen lårkort kjole..........hmmm.........

og sidst men ikke mindst skrev Pia Kjærsgaard i Jyllands Pesten under overskriften "Mission
Tvangsintegration", at vi har fået et "samfund hvor danske traditioner er trådt under fode af
andre landes folk" og at "Danmark skal ikke være et nyt Libanon". (tænk det skrev hun
faktisk).........

STEN-GUN, udbredt kampvåben blandt autonome i København. Tegning:
Morten Voight.

Styrende organer
REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
tirsdag d. 02.12.97, kl. 15.00

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Hans Perrild, overlæge Steen
Sørensen, overlæge Birte Glenthøj, stud.med. Tina Søndergaard, Tina Galle
Fra
sekretariatet: Sekretær Helle Christensen og Lili Hansen

Afbud: Afdelingslæge Peter Hesselfeldt, afdelingslæge Sten Rasmussen,
stud.med. Søren Prins, stud.med. Martin Kelkelund, stud.med. Klaus Kesje

Fraværende: Stud.med. Amir Goraya Majid

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med enkelte rettelser.

3. Meddelelser fra formanden
Som bekendt er den økonomiske aftale mellem Københavns Universitet og H:S opsagt per
31.12.97. Nye forhandlinger er i fuld gang, hvor det første møde fandt sted den 28.11.97.

Klinikudvalget har modtaget en konstruktiv klage fra 9. semester, omkring dermatologisk
ophold på Bispebjerg Hospital. Formanden vil tage kontakt til prof. Hans Christian Wulff.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Tilmeldingsfristen til semesterstarten i foråret er ovre. Studenterprognosen på 12. semester
som er mest interessant på nuværende tidspunkt forlyder, at 41 studenter påtænker at starte.
Det vil sige, at Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital vil modtage 2 hold a 10 studerende.Det
skal bemærkes, at studenterne har afmeldingsfrist frem til den 12.01.98. Det endelige antal
studerende som starter, vil først ligge klar i uge 4.

Endnu en gang har der været utilfredshed blandt undervisningsafdelingerne om regler for
tilmeldings- og frameldingsfristen, som kun er 14 dage for semesterstarten. Dette vil blive
taget op på næste møde med studielederen Poul Jaszczak.

Der er problemer med at fremskaffe lokaler nok til studenterundervisning på Hvidovre Hospi-
tal og Bispebjerg Hospital. Problemet bør snarest  drøftes med direktionerne.

Klinikudvalget holder juleferielukket fra mandag den 22.12.97 � 02.01.98.

Endnu en gang gøres afdelingerne opmærksomme på, at undersøge behovet for ekstra lekto-
rater eller anden sats.

6. Eventuelt
Det er ikke hensigtsmæssigt at have 3. semester gående samtidig med 7. semester. På Hvid-
ovre Hospital og Bispebjerg Hospital er i perioder 10-12 studenter på hver afdeling, idet
Kommunen ikke har tilstrækkelige kliniske afdelinger at fordele studenter på.
Problemet bør snarest drøftes med studielederen Poul Jaszczak.

Husk! Der skal betales for kaffe og kage frem til juni 1998.

Næste møde afholdes tirsdag d. 29.01.1998 kl. 15.00
Hvidovre Hospital

Mødet sluttede kl. 17.00 Referent: Sekretær Helle Christensen

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
Torsdag d. 29.01.98, kl. 15.00

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Hans Perrild, overlæge Steen
Sørensen, afdelingslæge Sten Rasmussen, afdelingslæge Peter Hesselfeldt, stud.med. Tina
Galle, stud.med. Amir Goraya Majid
Fra
sekretariatet: Sekretær Helle Christensen

Afbud: Stud.med. Søren Prins, stud.med. Klaus Kesje, Tina Søndergaard, Over-
læge Birte Glenthøj

Fraværende: Stud.med. Martin Kelkelund,

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Professor dr.med. Hans Christian Henrik Wulff er blevet gjort bekendt med den konstruktive
klage fra 9. semester � E97 og vil tage den til efterretning.

Klinikudvalget har modtaget en henvendelse fra professor dr.med. Marianne Schroll angå-
ende lektorater til afdelingen. Klinikudvalgets sekretariatet vil undersøge, hvorvidt afdelingen
er berettiget til lektorater udfra undervisningsbyrden.

Efter Sundhedsstyrelsens henvendelse om oprettelse af et tutorcenter på Hvidovre Hospital,
har forslaget været til drøftet i overlægeforsamlingen, hvor det blev positivt modtaget. Projek-
tet vil blive sat i værk til foråret 1998, så snart den økonomiske side er på plads.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Ny klinikudvalgsformand i Klinikudvalget, Københavns Amt er afdelingslæge dr.med. Ole
Haagen Nielsen, Medicinsk afd. C/F, KAS Glostrup

Der er interesse for, hvornår den nye studieplan for 7. semester starter. Den første melding har
været til efteråret 1998, men det kan meddeles efter et møde den 03.02.98 at det sandsynligvis
først vil blive til foråret 1999.

7. semesters introduktionsdag blev positivt bedømt af studenterne, men enkelte gav udtryk
for, at oversigt over 7.-8. semester ville være tilstrækkeligt.

Mok & Studiet
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Afmeldingsfrister menes kunne flytte tættere på semesterstart og at der ikke burde være nogle
afmeldingsfrister, idet den endelige studenterprognosen, som foreligger i medio august/januar
ikke holder med de planlagte hold. Dette er et ønske fra underviserne.
Formanden vil tage kontakt til Poul Jaszczak.

5. Meddelelser fra Studienævnet for Medicin
Intet til dette punkt

6. Eventuelt
Klinikudvalget mangler medlemmer. Stud.med. Tina Galle vil indsætte opslag i MOK

Næste møde afholdes Torsdag d. 26.02.1998 kl. 15.00
Bispebjerg Hospital

Mødet sluttede kl. 16.15 Referent: Sekretær Helle Christensen

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
tirsdag d. 26.02.98, kl. 15.00

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Hans Perrild, overlæge Steen
Sørensen, Overlæge Birte Glenthøj, stud.med. Tina Galle - 12. sem, stud.med. Tina Søndergaard
- 9.sem., stud.med Klaus Kesje - 11 sem., stud.med Søren Prins, stud.med. Jacob Ravn -
8.sem, stud.med. Jens Tune - 7 sem., stud.med. Andreas Iversbusch - 7.sem.

Fra
sekretariatet: Helle Christensen, Lili Hansen og Annette Høgh

Afbud: Afdelingslæge Peter Hesselfeldt og stud.med. Martin Kelkelund

Fraværende: Afdelingslæge Steen Rasmussen, stud. med. Amir Goraya Majid

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt, dog skal der tilføjes at der er sendt brev til Poul Jaszczak vedrørende afmeldings-
frister.

3. Meddelelser fra formanden
Multimedie projekt -
Hvidovre/Bispebjerg skal indgå i dette projekt sammen med Herlev og RH. Projektet skal
præsentere nye undervisningsprogrammer hovedsageligt til brug for yngre reservelæger, men
vil også kunne benyttes af de medicinstuderende. Projektet skal i sit første halve år være
tilknyttet en klinisk afdeling, for herefter at kunne benyttes mere frit. Projektet bliver økono-
misk muligt igennem private fondsmidler. Klinikudvalgsformanden sender information om-
kring projektets mere konkrete indhold til udvalgetsmedlemmer. Jens Tune kunne berette, at
CD-rom allerede benyttes med god effekt på afd. Y i forbindelse KUT på 7. sem. på Bispe-
bjerg Hospital.

Tutorcenter på Hvidovre Hospital �
Et forsøgsprojekt, som forventes iværksat af arbejdsgruppe, hvis medlemmer er tilknyttet de
kliniske afdelinger. Det er planen, at Klinikudvalget samt studenterfaciliteterne, i forbindelse
med dette projekt, skal flytte fra pavillon 3 til hovedbygningen på Hvidovre Hospital og
lægges i forbindelse med det sundhedsfaglige bibliotek i afsnit 1.

Lab. for Kliniske Færdigheder �
Lab. for Kliniske Færdigheder tilbyder lektorer og tutorer, tilknyttet Klinikudvalg Køben-
havns Kommune, 1 dags kursus i pædagogisk udvikling af undervisningen med henblik på
case orienterede klinikker. I første runde inviteres lærere fra de medicinske og kirurgiske
afdelinger og gynækologisk/obstrisk afdeling, Hvidovre Hospital (12/3-98) og de medicinske
og kirurgiske afdelinger og psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital (30/3-98).

Der er en del praktiske ting der skal på plads, som f.eks lokaler og videoudstyr, for at  den
casebaserede undervisning kan blive en realitet. Både Hvidovre og Bispebjerg skal invol-
veres fra starten af disse tiltag.

Teknisk møde i HS �
I nærmeste fremtid afholdes et møde med HS omkring de økonomiske forhold mellem Uni-
versitet og HS. I øjeblikket diskuteres en �taxameter�-ordning, som efter klinikudvalgets
mening ikke er hensigtsmæssig samt uhyre vanskelig at administrere.

Afmeldingsterminer �
Disse blev drøftet på sidste møde. Klinikudvalgsformanden har sendt et brev til Poul Jaszczak
med forespørgelse om muligheden for ændring af disse, for at lette planlægningen for Klinik-
udvalget og de kliniske afdelinger. Dags dato foreligger der intet svar på pågældende brev.
Klinikudvalgsformanden sender kopi af brevet til alle klinikudvalgets medlemmer.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Antal medlemmer af udvalget �
P.g.a få studenterrepræsentanter har næstformanden Tina Galle siden sidst skrevet et indlæg til
MOK. 3 studerende fra henholdsvis 7. og 8. sem mødte op. De studerende finder selv ud af,
hvem der er ordinær medlem og hvem der er suppleanter, og dermed ingen grund til valg. En
tutor fra Bispebjerg har kontaktet sekretariatet med ønske om optagelse i udvalget. Udvalget
skal bestå af 5-6 lærer repræsentanter, et evt. 7. medlem må være suppleant og altså kun have
stemmeret, hvis et af de ordinære medlemmer er fraværende. Det skal understreges, at alle er
velkommen til møderne, men at kun de ordinære medlemmer har stemmeret.

Undervisningstidspunkter �
Det er blevet vanskeligere for sekretariatet at planlægge studenterundervisningen. Nogle afde-
linger har gjort opmærksom på, at der kun kan undervises på visse dage og tidsinter-valler.
Sekretariatet prøver at tage hensyn hertil, men gør opmærksom på, at alle undervis-
ningsafdelinger kan pålægges undervisning i tidsrummet 08.00-15.15 alle hverdage i seme-
stret.

Lektionskatalog E 98 �
I løbet af en mdr. vil udkast til lektionskataloget blive udsendt til lærerrepræsentanterne til
høring. Dette kan forhåbentlig afhjælpe problematikken omkring lokale reservation på Bispe-
bjerg Hospital. I dette semester har undervisningen på Bispebjerg Hospital ikke fundet sted i
de i lektionskataloget angivne lokaler. Dette til stor forvirring for både de studerende og
underviserne. Derfor opfordrer Klinikudvalgssekretariatet til bedre kommu-nikation mellem
sekretariatet og de kliniske afdelinger, men også afdelingerne og deres undervisere imellem.
Ændres undervisningssted eller tidspunkt bedes dette altid meddelt sekretariatet hurtigst mu-
ligt, således at de studerende kan nå at få besked.

Ny studentersekretær �
Line er på 13 sem. og slutter derfor i løbet af dette semester. Annette holder barselorlov maj,
juni og juli, så der bliver brug for at ansætte en ny sekretær. Søgning i MOK har indtil videre
ikke givet resultat, hvorfor ny annonce indrykkes af sekretariatet.

5. Meddelser fra studenterne
7. sem. Bispebjerg �
Systemet med opskrivning af klinik pt. dagen før fungerer ikke. Der har endnu ikke, 5 uger
inde i det ialt 8 uger lange introkursus, været skrevet journaler af de studerende til klinik-
timerne. Desuden klages over manglende koordinering af undervisningen inden for de enkelte
specialer. Studenterrepræsentanten opfordres til at skrive et brev som oplyser om konkrete
tilfælde. Det drøftes hvorledes kommunikationsvejene mellem sekretariatet, lektorer og tuto-
rer kan forbedres. Klinikudvalgsformanden sender brev til de pågældende afdelingers
uddannelsesansvarlige.

11.sem. �
Arbejds- og miljømedicin ligger nogle dage på KAS Glostup. De studerende foreslår, at
læreren tager til Hvidovre Hospital eller Panum, i stedet for at 36 studerende tager til Glostrup.
Klinikudvalget anmoder om, at forespørgslen rettes centralt � dvs. til Studienævnet.
Patologi undervisningen er placeret (2 timer pr. dag 2 x ugentlig)  på dage hvor der ikke er
anden undervisning på Hvidovre Hospital. De studerende anmoder om, at få slået timerne
sammen på en enkelt dag med 4 timer, således at én dag er helt fri til eksamenslæsning.
Klinikudvalget opfordrer til at dette diskuteres med læreren og henviser til der ved den foreslå-
ede måde ses færre præparater. Resultat af forespørgsel hos patologerne afventes.

12. sem. Hvidovre �
Har i alt fået aflyst 10 kliniktimer, hvor af 6 var urologiske, med mulighed for afholdelse af de
3 på et senere tidspunkt. De studerende har da ikke modtaget oplysning herom fra urologiske
afd. Det har ikke været muligt at få kontakt med Bispebjerg holdet, og det vides derfor ikke om
det samme gør sig gældende der. Helle Christensen har forsøgt at kontakte den urologiske afd.
på Frederiks-berg. Dette bliver forsøgt igen. Tina Galle laver opfølgende statistik over
aflysningssed-lerne og sender dette materiale til MOK.

6. Eventuelt
intet under dette punkt

Næste møde afholdes torsdag d. 26.03.1998 kl. 15.00
Hvidovre Hospital

Mødet sluttede kl. 17.20 Referent: Studentersekretær Annette L.
Høgh

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, planlægning fase I, 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 fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid:tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Pernille Bjerregaard, studentersekretær
Træffetid:Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid:dagligt 10.00 - 14.00

Studiet
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Studievejledningen
TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 15
Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen Aflyst pga. højtiden

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

OBS !!! Jon Prause behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : A) Christian Engell har orlov fra d. 2. Feb 1998 til d. 1. Sep. 1998 .
B) Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .

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 tlf. 35 32 70 92     lokale 9.1.41
Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93     lokale 9.1.41

ORLOV ELLER HVAD?
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at
orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales
derfor, at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til
orlov fås på studie- og eksamenskontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog skal du alligevel
meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige
begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen
og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov
gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en
orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt
bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studie- og eksamenskontoret.

Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har
virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og
orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender studie- og eksamenskontoret
årskort til den studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger
forlængelse af orlovsperioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes
anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den stude-
rende kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i
eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov.

SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannel-
sesstøtte, der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt
støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal be-
gynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automa-
tisk, hvis man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen,
Danasvej 30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for
hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem
FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved
mister man retten til at tage vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i
visse tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kom-
mune til kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt
mulighederne for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en
arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at
tage orlov. Det vil altså sige at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive
orlovsperioder.

Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har
brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK
indlæg om dette emne), for langt de fleste er semesterfri nok det smarteste - så kontakt din
studievejleder før du søger orlov.

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !
Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på
7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II.

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

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

Orienteringsmødet  afholdes

Fredag den 24. april 1998 kl. 10.15 - ca. 11.00
i Hannover-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
mandag den 8. juni 1998 kl. 12.00

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

Vel mødt !

GODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL
KEMITENTAMEN.
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,
efterhånden 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.

Skal / skal ikke.

Studiet
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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.
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.

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
godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kur-
ser 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-
sekretariatet.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER
ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

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

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

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

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden
27. februar 1998.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER
GRAVID

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

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

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 9 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. forsøg.  Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives.  Du
skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Studienævnet

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

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

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

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

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

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

Du kan selv beregne, hvor meget du brutto må tjene ved siden af din SU ved at gå ind på
SUstyrelsens hjemmeside: www.su.dk/SU-regler/videregaaende/simuleringfribl.htm

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

OMSTÆNDIGHEDER?
Lykkelige eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studie-
vejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi studievejledningen og høre om nogle
ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning - Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med
fødslen.  Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre,  på
begge sider af fødslen.  Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har
mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker over hvor meget du kan overkomme før
og efter fødslen.  Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme
videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig,
kan du så sent som 1. august og 15. januar afmelde det kommende semester.  Det er under alle
omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisnin-
gen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandre-
journal el. lign. på eksamenskontoret.  Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige eksamener.  Du
kan søge dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen,
f.eks. amning.  Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.gr.a.
graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Som studerende der får barn under en videregående uddan-
nelse, kan du få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden,
faderen kan få 6 klip.  Det kræves ikke at den studerende bliver forsinket i uddannelsen.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6
måneder for faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen

Studiet
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- enkeltklip sammen med et almindeligt klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen (dvs. 2 klip pr. måned).

Moderen kan give indtil 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder
betingelserne for at få fødselsklip.  Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen,
mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet.  Det
er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode.  Du kan ikke få
fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostnin-
ger.

For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen
til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og
vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

DU KAN NU KONTAKTE STUDIE-
VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.
Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Fase II
KÆRE ALLE MEDICINSTUDERENDE PÅ FASE II

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er stedet, hvor du kan komme og øve dig i de prakti-
ske procedurer, du har brug for i klinikken. Eksempelvis:

· venflonanlæggelse
· sutur
· knudebindingsteknik
· kateteranlæggelse
· genoplivningsteknik
· gynækologisk praksis

Desuden har vi en PC-sal med 14 computere, hvortil hører et væld af interaktive CD-rom-
programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Hverdag Weekend

PC-salen 13-21 10-18
Laboratorierne - -
Øvede (alle dage) 16-21 10-18
Uøvede (kun tirs- & torsdage) 16-21 -

For at undgå ventetid, bedes I ringe og bestille tid på hverdage mellem kl. 13-18 eller week-
ends mellem kl. 10-18 på tlf. 3545 5407.

Kend dit venflon!!!
Tilbud til alle fase II studerende:
Torsdag d. 16 april afholdes undervisning i venflonanlæggelse på Laboratorium for Kliniske
Færdigheder. Du vil få råd og vejledning samt mulighed for at øve dig på vores kunstige arme.
Kurserne afholdes kl.16-17:30 samt 18-19:30. Da der er begrænsede pladser, så skynd dig at
melde dig til!!! Tilmelding kan ske på tlf. 35455407 senest onsdag d. 15 april. Vi glæder os til
at se dig!
Venlig hilsen
Studentermedhjælperne

FARMAKOLOGI - MIKROBIOLOGI - 8. SEMESTER

Bemærk venligst nedenstående ændringer i undervisningsplanen:

MIKROBIOLOGI:
Ændring af dato og tid for forelæsningen
17/4  Retrovirus   ->>   mandag  27/4  kl. 09.15  i  DA

FARMAKOLOGI:
Ændring af auditorium for forelæsningen
17/4 kl. 11.15  Antiparasitære og -virale midler  DA  ->>  VH

Ændring af auditorium til indledning af kollokvier
17/4  13.15   Antihypertensiva               DA  ->>   AH
27/4  13.15   Kønshormoner                   LU  ->>   DA

Med venlig hilsen
IMMI og Farmakologisk Institut

Studietilbud
KÆRE INTERNATIONALE
KONTAKTPERSONER

April-udgaven af Meddelelser fra Det internationale Kontor kan nu ses på hjemmesiden: http:/
/www.ku.dk/sa/inter/ under Nyt fra Det internationale Kontor.
Overskrifterne er som følger:
KU:
* Orienteringsmøder om studieophold i udlandet 1999-2000, foråret 1998
* Info-pakkeudsendelse til Socratespartnere 1998/99
Norden:
* Norfa Nyt
EU-nyt:
* EU-USA Cooperation in Higher Education... Third Call for
Proposals.
* EU-Canada Cooperation in Higher Education... Third Call for
Proposals
* UNICA Summer Schools 1998
Stipendier:
* Canada: Postdoctoral Scholarships til naturvidenskab og medicin.
Løst og fast:
* Øresundssymposium
* Øresundstræf

Bente Pedersen, e-mail: bep@adm.ku.dk
The University of Copenhagen, the International Office, Fiolstræde 24,
P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K, Tel. +45 35 32 39 02, Fax +45 35 32 39 00

Symposier
SPONTANEOUS AND CATALYZED
PROTEIN FOLDING

Wednesday, May 6, 1998, 9:30-17:00
The Carlsberg Laboratory, Gamle Carlsberg Vej 10, Valby

Organizers: Jakob Winther and Daniel Otzen

Preliminary programme:

James Bardwell, Ann Arbor, MI, USA: Disulfide formation in the E. coli periplasm.

Johannes Buchner, University of Regensburg, Germany: Chaperonins

Ursula Jakob, Ann Arbor, MI, USA: A redox regulated chaperone

Birthe Kragelund, Carlsberg Laboratory, Copenhagen, Denmark: Kinetics of protein fol-
ding

Daniel Otzen, Lund University, Sweden: Folding pathways of homologous proteins

Torbjörn Pascher, Lund University, Swden: Protein folding triggered by electron transfer

Jakob Winther, Carlsberg Laboratory, Copenhagen, Denmark: Protein disulfide isomerase

Giovanni Zocchi, Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark: Mechanical measurement
of protein folding and unfolding

For a free lunch, register with Jakob Winther (e-mail:jrw@crc.dk, telephone: 3327 5282) by
Friday 1. May 1998.

For up-to-date information on the symposium programme, titles and abstracts, look up http:/
/www.crc.dk (homepage of the Carlsberg Laboratory).

Annoncer
SÆLGES:

MEDICINSK KOMPENDIUM, 14. udgave
Helt som nyt. Sælges for 2.100 kr.
Henvendelse tlf. 35 43 66 56

SÆLGES:

OXFORD HANDBOK OF CLINICAL MEDICINE, 3. udgave
Aldrig brugt. Sælges for 150 kr.
Henvendelse tlf. 35 43 66 56

Studiet & annoncer



8

Mød forfatteren og globetrotteren

 Carsten Jensen

Tirsdag d. 21. april kl. 16. 30
Einar Lundsgaard Auditoriet

Carsten Jensen har skrevet bøgerne
�Jeg har set verden begynde� og

�Jeg har hørt et stjerneskud�

�Carsten Jensen rejser gennem lande, der har været skueplads for krig, folkemord og katastrofer. Men det er ikke
kun ondskaben han er på sporet af, det er også godheden. Det dramatiske møde mellem de kræfter, der vil rive
ned og dem, der vil bygge op.
Modtagelig og engageret konfronterer han sig på sin vej gennem Asiens storladne landskaber med kosakker i det
sydlige Rusland, Kinas studenteroprørere, ofrene for folkemordet i Cambodja, Vietnams handlekraftige kvinder
og unge millionærer i HongKong. Han rejser også på Stillehavet, i det jungleklædte og næsten fortidige Ny Gui-
nea, i Sydamerika blandt velopdragne fascister og nedbrudte minearbejdere.
De bliver alle en del af den vældige gobelin, forfatteren væver, en beretning om vor jord og dens skæbne. En
status over et voldsomt og blodigt århundrede, der nu rinder ud, men også en bekendelse til de kræfter i menne-
sket som må sejre, hvis vi skal have en fremtid.
Tilsyneladende har fjernsynet og kameraet allerede vist os hver eneste afkrog på jorden - gjort den genkendelige
og triviel. Men med tobindsværket �Et år i planetens liv� viser Carsten Jensen, at der stadig er en verden at
opdage, og at den slet ikke er, som vi tror.�

Gratis adgang
Alle er velkomne

Arr. Studenterbiblioteket

Inden foredraget - fra kl. 16 foran auditoriet - byder vi på lidt sødt.
Du er velkommen til at få en snak med personalet om rejsebøger,

informationssøgning - eller måske har du forslag, ris eller ros til Studenterbiblioteket.

Annoncer
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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

FORSØGSPERSONER SØGES TIL
SMERTEFYSIOLOGISK FORSKNING.
Vi søger frivillige til et studie, hvor vi undersøger korrelationen mellem forskellige smerte-
variabler efter en varmeskade samt efter en isvandstest. Kriterierne for at deltage er, at man er
sund og rask, at man ikke er gravid eller ammende, og ikke har taget medicin indenfor de sidste
48 timer.

Efter forudgående helbredsundersøgelse orienteres du på en træningsdag om forsøget, prøver
varmeskaden og isvandstesten sammen med målinger, der skal udføres i det egentlige studie.
Varmeskaden laves med et varmelegeme, der måler 2,5 x 5 cm.
Skaden er moderat smertefuld, og kan give anledning til vabler og rødme af huden i 1 - 2
dage. Let øget hudpigmentering kan ses i efterforløbet. Isvandstesten indebærer nedsænkning
af foden i 0-1° graders vand i 2-4 minutter.
Ugen efter udføres selve forsøget med målinger. Målingerne indebærer bestemmelse af senso-
riske tærskler og smertetærskler. Træningen tager 1-2 timer, og selve forsøget 4 timer.
Studiet finder sted på Akut Smerteenhed, afsnit 532 på Hvidovre hospital.
Honoraret er: Kr. 500,- og transportudgifter refunderes.
Er du interesseret ?   Kontakt:

Mads Werner, overlæge dr. med.

Akut Smerteenhed
Anæstesiafdelingen
Hvidovre hospital
2650 Hvidovre
Telefon:           36 32 25 19
Fax:                 36 32 33 56
E-mail:             madswerner@medscape.com

TURNUSBYTTE !
Er du kommet i �turnus- kø�, og kan ikke få begyndt på din turnus før til foråret 1999 ?
Vil du meget gerne i gang snarest ?
Eller vil du gerne bo på Lolland-Falster ?
I så fald vil jeg gerne bytte en hvilken som helst placering på Sjælland uanset turnusstarten,
for min turnus på Nakskov Amts Sygehus med start 1/10 � 98.
Der tilbydes lægebolig.

Årsagen er to små børn samt ægtefælle med eget firma i Kbh.
Ring og lad os tale om det ! TLF : 39 66 55 29.
E-Mail adresse: kkorre@image.dk

Venlig hilsen stud.med. Lise Rønsbro.

BØGER TIL SALG (FASE II)

Den danske mikrobiologi bog og alle kompendier og
Pensumbeskrivelser sælges MEGET billigt .
Ring og få et tilbud.  Gholam   35374515

FADL
STILLINGSOPSLAG:
Tillidsmand i FADL

I forbindelse med den nye FADL-instruks, som trådte i kraft den 1. februar 1997, besluttede
FADL�s repræsentantskab  at oprette en tillidsmandsfunktion i FADL. Repræsentantskabet
ønskede at tillidsmandsfunktionen skulle dækkes af et korps på 5 medlemmer, som ikke er
indvalgt eller på anden måde er aktive i FADL�s ledelse, men som gerne har vagterfaring.
Desværre var der ganske få ansøgere til tillidsmands-stillingerne,  men FADL � medlemmerne
var dog så heldige at der blev ansat 2 tillidsmænd. FADL håber meget, at denne annonce vil
betyde at FADL modtager mange ansøgninger, så FADL kan have et fuldt tillidskorps på 5
tillidsmænd. Derfor fat pennen og skriv er par ord til FADL !!

Som tillidsmand er du ansat af Københavns Kredsforening og refererer direkte til KKR, som
har valgt en kontaktperson til gruppen.

Formålet med tillidsmandsfunktionen:
At kunne deltage i ansættelsessamtaler som foreningens repræsentant på
afdelingshold.

At enkeltmedlemmer, ved henvendelse til kredsforeningen, skal kunne få
tildelt en tillidsmand i forbindelse med en klagesag. Tillidsmanden vil da som medlemmets
uvildige bisidder kunne deltage i møder med modparten (oftest vagtcheferne.

Krav:
· Medlem af KKF
· Godkendt SPV-kursus
· Ikke valgt til KKR eller ansat i anden funktion i FADL
· Forpligter sig ved udvælgelsen til at sætte sig ind i FADL KKF�s vedtægter og

instrukserne for Købehavns Vagtbureau
· Interesse for foreningsarbejde

Tillidsmandsgruppen:
Det tilstræbes at TR-gruppens sammensætning kommer til at repræsentere alle FADL KKF�s
medlemmer, dvs. medlemmer med stor og lille vagterfaring, fase 1 og fase 2.  Det vil være
ønskeligt at tillidsmandsgruppens kan sammensættes, så den afspejler et bredt udsnit af FADL�s
medlemmer.

Stillingerne besættes for ét år ad gangen, hvorefter stillingerne slås op igen, men man kan søge
�sin egen stilling�, på lige fod med andre ansøgere.

Ansættelse og Aflønning:
I gruppen vælges en �holdleder�, som står for fordelingen af opgaverne blandt de fem tillids-
folk. Denne vil være den �daglige� kontakt til kredsforeningen, hvortil medlemmerne kan
henvende sig. Holdlederen vil for dette arbejde få et holdledertillæg.
Den enkelte tillidsmand aflønnes med forberedelsestid + VT-grundtimeløn for opgavens
varighed. Der ydes naturligvis telefontilskud og FADL dækker også udgifter til transport m.v.
Lønudgifterne til tillidsmændene betales af FADL, Københavns kredsforening.

Ansøgning:
Ansøgning sendes til :

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3c
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet

Ansøgningsfrist mandag den 4. maj l998.

Spørgsmål kan rettes til:
FADL, Københavns Kredsforenings sekretariat på tlf.  31 39 26 41 eller ved personlig
henvendelse � bygn. l � 2 � rum 20.
Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for tillidsmandsordningen hentes samme sted.

På vegne af repræsentantskabet
FADL, Københavns Kredsforening

Som Mugge Tværflæsk altid siger:
"En kat skal ikke spise sild, hvis den ikke kan lide fisk!"

Annoncer & indre organer
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MERE ARBEJDE TIL FADLVAGTER
Først en uforbeholden undskyldning og tak til Anne Louise Sylvest for indlægget i MOK
d.11/3. Vi er glade for, at vi har fået nogen til at tage stilling og give udtryk for en holdning,
men vi er kede af, at indlægget blev taget så ilde op.

De tidligere indlæg er skrevet som repræsentanter for Københavns Kreds Repræsentantskab
(KKR), det vil sige de studerende I har valgt ind i FADL ved valget i oktober, så den holdning,
der kom til udtryk, var en studerendes holdning dannet udfra egne og venners vagterfaringer.
Det har tidligere vist sig, at plejehjemsarbejde kun er attraktivt i perioder med mangel af
hospitalsarbejde. Så snart der er nok hospitalsarbejde, kan vagterne på plejehjem ikke dækkes
af os, hvorfor plejehjemmene naturligvis finder andre og mere sikre løsninger for fremtiden.
Vi vil ikke søge at udvidde vagtmarkedet i denne sektor, medmindre vi har Jeres opbakning.

Med hensyn til arbejdet i hjemmeplejen beklager vi, at det ikke fremgik tydeligt nok, at det
arbejde, der er tale om, kun omfatter observation af en terminalpatient med dertilhørende
plejeopgaver og ikke de andre arbejdsopgaver, som ellers omfattes af hjemmeplejen. Det er
klart, at ikke alle vil være parat til at tage ud og arbejde i en patients hjem, hvilket naturligvis vil
blive respekteret.

Indlæggets udforming var valgt med den hensigt at få os SPV-vagter til at overveje, hvilke
krav, vi har til arbejdet som SPV-vagt i forhold til vores egne kvalifikationer og indsats.
Formuleringerne var provokerende og desværre også stødende, har vi kunnet konstatere, men
vi valgte formen i håb om dels at nå ud til I andre SPV-vagter med budskabet og dels at opnå
ærlige svar på vores forespørgsel.

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at der løbende sker forbedringer af SPV-uddannelsen
udfra de evalueringer I kursusdeltagere kommer med. Vi kan kun opfordre Jer til at komme til
vores møder, hvor der er gode muligheder for at præge FADLs holdninger og virksomhed, og
hvor nye ideer altid er velkomne.

Med venlig hilsen (og på egne vegne)
Margrethe og Emil

(.....og på et beskidt stykke papir der måtte scannes og redigeres før det kunne komme med i
dagens MOK,  Red/MG)

Vagtbureauet

FORTSAT STRAMME TIDER PÅ VAGT-
BUREAUET
I fortsættelse af Vagtbureauets orientering i MOK den 25. februar vedrørende bureauets
budget for 1998/99 blev det oplyst, at udbetaling af forskud blev omlagt til Teleservice pr. 2.
marts samt at forskudsudbetaling helt bortfaldt pr. 1. maj. Man ville på Vagtbureauet dog
undersøge om det var muligt at finde alternative besparelser til bortfald af forskudsudbetaling.

Vagtbureauet må efter 1. kvartals forbrug konstatere, at det ikke har været muligt at finde
alternative besparelser til bortfald af forskudsudbetaling.

Mulighed for udbetaling af forskud falder således væk pr. 1. maj 1998.

Trækket på Vagtbureauets kassekredit har været så voldsom, at renteudgifterne i 1. kvartal
langt
overstiger den budgetterede renteudgift. Det vil derfor ikke være muligt i indeværende budgetår
at overholde budgettet for Vagrbureauet rentekonti.

ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET
Som led i besparelserne og deraf færre medarbejdere på Vagtbureauet indføres nye åbnings-
tider på Vagtbureauet. Disse træder i kraft pr. 2. marts 1998, og fra Vagtbureauets side må vi
henstille til, at åbningstiderne respekteres.

Mandag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Tirsdag: LUKKET
Onsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Torsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Fredag: LUKKET

Samtidig skal I være opmærksomme på, at mandage i ULIGE uger er lønningsmandage,
hvilket betyder, at der er meget travlt på Vagtbureauet. Når der bliver færre ansatte på Vagt-
bureauet, bliver lønningsmandagene endnu mere travle!

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 23/3-1998 - 29/3-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt         %
07-15
bestilt   9  7  13  9  11  16  9  74
udækket  2  2  3  0  0  0  0  7          9,5

15-23
bestilt  22  30  20  23  19  12  9  135
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0           0

23-07
bestilt  26  29  15  19  15  12  12  128
udækket  0   0  0  0  0  0  0  0            0

ialt
bestilt  57  56  48  51  45  40  40  337
udækket  2  2  3  0  0  0  0  7        2

dæknings %
 97  97  94  100  100  100  100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:   23/3-1998 - 29/3-1998

man tirs ons tors fre lør søn
ialt
ledige hold  4  6  6  6  6  6  6
arbl. vagter  12  15  18  18  18  18  18       117
planlagte vagter  24  24  24  24  24  24  24       168

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

Antal planlagte vagter i ugen: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 117
Arbejdsløshedsprocent: 70 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Træffetider uge 16:
OBS: Der er kommet nye åbningstider på Vagtbureauet. LUKKET både Tirsdag og Fredag
for personlig henvendelse.

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14

Skulle I have et akut behov for at tale med en vagtchef uden for vores træffetider, så læg en
besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op hurtigst muligt.
________________________
Chancevagter:
Som en del af jer nok har set, har der i de sidste par uger ofte været ledige chancevagter,
ligesom der for tiden er flere ledige dagvagter. Derfor: Prøv lykken og ring på chancen.
Vagtafdelingen takker for den store hjælp med at dække chancevagter de sidste par uger.
________________________
Ringetider på opskrivningen:
Det er stadig bedst at ringe vedr. opskrivninger mellem kl. kl. 6-8 om morgenen og kl. 15-18
om eftermiddagen. Hjælp vagtafdelingen og ring i disse tidsrum- TAK

Hvis du misser din ringetid, så mister du din opskrivning. Lad være med at skælde ud på
vagtafdelingen. De administrerer de regler de har fået udstukket. Er du utilfreds så kontakt
vagtchefen.
________________________
Til alle holdmedlemmer på VT-flyverholdene
Husk at tjekke ind til dine vagter ellers mister holdet pladsen i køen + eventuelle igangværende
vagter.
Har du mere end 100 VT-timer og patienten er egnet til følgevagt, så husk at ringe til Vagt-
bureauet og meddel, at du kan have en følgevagt med. Tjek dog altid først om det er OK med
afdelingen.

Vi håber alle har haft en god og rar påske

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

Indre organer & vagtbureauet
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ANNONCER

DIALYSEHOLD (flyver) 3201 mangler akut dialyseassistenter
Ring til Lone på Vagtbureauet.
________________________
Permanenthold 4402 søger nyt holdmedlem til �Intubering�
til Maj

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thorax-kirurgisk intensiv
RH, søger et nyt medlem på holdet til indsupplering primo maj.

I øjeblikket er vi 10 på holdet, 7 kvinder og 3 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne der er af 8 timers varighed ligger på hverdage som aften- og natte-vagter,
samt lørdag hvor vi dækker dag- og aftenvagten.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter m e d  et patientspektrum spændende fra
neonatale hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og selvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen
med afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne under-visning
(mod betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at
deltage i subsidiært overvære operationer, angiografie, mm.

For at blive �one of us� skal du: have haft 400 SPV-timer, 500 VT-timer og gerne
anden intensiv erfaring; kunne tage 8-10 vagter pr. vagter måned (alle årets måneder)i et år.
Efter et år vil der være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase 1 og det vil
være en fordel, hvis du har børneholdskurset. Da afdelingen er stor (over 100 ansatte) er det
nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er i stand til at samarbejde med det øvrige personale
i alle tænkelige og - en gang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle kunne
blive på holdet i minimum 1 ½ pr. år.

Oplæringen i afdelingen: 4 følgevagter og 2 dages obligatorisk teori.Efter vores overens-
komst er teorien og to af følgevagterne betalte. Teorien vil ligge i sensommeren.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil meget gerne se dig til det kommende
holdmøde søndag d. 26. april. Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om hold 4402 er du
velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf. 33 25 20 08.
Ansøgningsfrist:
Torsdag d. 16. april 1998 kl. 12.00 på Vagtbureauet

______________
INTENSIVHOLD 4102, AFD.542,  HVIDOVRE HOSPITAL
Vi søger 1 nyt medlem, oplæring i april/maj og vagter fra maj/juni 1998

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage  8-10 vagter om måneden
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter
- deltager i ansættelsessamtale på afdelingen

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

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med 600 VT-timer vil andre
blive taget i betragtning.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den  23. april  kl. 12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

Så er der sku fest igen!!
ONCE YOU THOUGHT YOU WERE
SAFE�.

MASKERADE II
The sequel!

Nu har du chancen for at opleve
-festen som alle stadig snakker om .
-festen hvor en vis musketer bejlede til en mariehøne.
-festen hvor Morten Staberg var en nøgen kvinde.
-festen hvor du kan være alt fra giraf til Pocahontas (Kim).
-festen hvor du ikke altid ved hvem der er dine venner.
-festen der giver overraskelser, også dagen efter�

den 9 maj i StudKlubben.

Billeter kan købes i klubben fra kl 15
fre 24/4 og fre  1/5 og
tor  7/5 og fre  8/5

Vagtbureauet & diverse
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Debat
NEDLÆGGELSE AF LÆSEPLADSER??

I forbindelse med rykningen af datasalen, blev der på gangen bag biblioteket indrettet et lille
læselokale (16.1.6) med 6 læsepladser; gode kontorstole, skrivebordslamper og frem for alt ro
(i modsætning til læsepladserne i biblioteket). I eksamensperioden var pladserne besat stort set
døgnet rundt!!
Nu er pladserne tilsyneladende inddraget uden at vi studenter(læs:brugerne!!) er blevet infor-
meret.
�Læseplads-diskussionen� dukker op med jævne mellemrum her i MOK, og bibliotekets
udvidede åbningstider er da et skridt i den rigtige retning, men allerede i dagstiden svarer
antallet af læsepladser ikke til antallet af studerende. Der er et STORT behov for flere gode
læsepladser, der er tilgængelige også på skæve tidspunkter af døgnet, idet nogle arbejder og
andre har børn.
Det kan undre, at man nedlægger gode læsepladser på Panum på trods af et stadigt stigende
antal medicinstuderende.
Vi håber, at Studienævn/Panums brugerudvalg endnu engang vil tage dette vigtige punkt op,
idet de studerendes studiefaciliteter tilsyneladende fortsat bliver underprioriteret.

Er der plads til de studerende på Panum?

Mvh stud.med. Signe H.W. Christensen og stud.med. Dorthe Skovgaard

Læsemakker søges!
Jeg mangler en læsemakker til anatomi I eksamen her til sommer.
Jeg har læst næsten hele pensum en gang.
Hvis du har lyst til at være min læsemakker kan du ringe på
Tlf.  3587 4073 eller skrive på min
E-mail. HHJensen@mdb.ku.dk

Hilsen Henriette.

Debat

Dönner?
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MSR side nr. 4 � 15. april 1998 � I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

Studenterrådets 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

Det Medicinske Studenterråd indkalder hermed
til

Fællesmøde
Tirsdag den 21. april 1998, kl. 15.30

Mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Nyt fra semestrene
4. Studienævnsmødet
5. Eventuelt

Det Medicinske Studenterråd byder som altid på
the, kaffe og kage i forbindelse med mødet.

Ad. 3: Alle deltagere på mødet kan tale frit om
stort og småt fra de forskellige semestre. Dette
punkt er simpelthen beregnet til at opsamle di-
verse problemer og sager fra studiets mange dele.

Ad. 4: Studienævnet for Medicin afholder møde
onsdag den 22. april 1998. Vi gennemgår
dagsordenen detaljeret og behandler diverse
emner, hvor en samlet studenterholdning er
påkrævet. Der behandles selvfølgelig ikke
personsager under punktet. Disse sager er
forbeholdt de valgte medlemmer af studienævnet,
som under behandlingen er underlagt tavs-
hedspligt.

Vel mødt !

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand, Det Medicinske Studenterråd

Mødekalender

Resten af forårssemestret afholder Det
Medicinske Studenterråd Fællesmøder efter
følgende kalender:

Tirsdag den 12. maj 1998, kl. 15.30
Tirsdag den 2. juni 1998, kl. 15.30
Tirsdag den 23. juni 1998, kl. 15.30

Alle møderne afholdes i Mødelokalet bygning
1.2.15. Der serveres kaffe mv. på møderne.

Diners Club kort til
studerende

Som nævnt på sidste MOK-side fra Det
Medicinske Studenterråd er det nu blevet muligt,
at anskaffe sig et Diners kort som studerende.
Dvs. Forenede Studenterråd � som Det
Medicinske Studenterråd jo er en del af � har
indgået en aftale med Diners Club Danmark, der
gør det muligt som studerende at få et Diners
kreditkort under lettere forhold end traditionelt.

Man har selvfølgelig altid kunne anskaffe sig et
Diners kort som privatperson eller som studerende
� rent principielt. Det er nemlig normalt en
kreditvurdering, der indgår som bedømmende
vilkår for, om man som "kort-ansøger" bliver
godkendt. Denne kreditvurdering kræver en
(meget) stærk økonomi. � En økonomi som de
færreste studerende kan leve op til. Disse vilkår
er nu ændret.

Med den nys indgåede aftale kan
studerende ved Københavns Universitet få et
Diners kort på den primære forudsætning, at man
har bestået prøverne efter 1. år på studiet. I dette
ligger der vel et (logisk) resonnement om, at
studerende der gennemfører 1. år på et uni-
versitetsstudium på et eller andet tidspunkt
gennemfører hele studiet, kommer til at tjene en
betydeligt mængde penge � og dermed altså bliver
en attraktiv kunde hos Diners Club.

Hvordan?
Hvis man er interesseret i at anskaffe sig et Din-
ers kort � og altså få et internationalt betalingskort
med deraf følgende fordele som kreditter, adgang
til lufthavnslounger osv. � skal man blot gøre
følgende: Skaf sig sit seneste eksamensudskrift
(og check at man har bestået kemi og anatomi I).
Køre ind til Forenede Studenterråd i Fiolstræde
10 (mellem kl. 10 og 16 på hverdage) og spørg
efter et Diners-ansøgningsskema i receptionen.
Her udleveres så et skema som udfyldes med
personlige oplysninger af diverse arter incl.
bankkonto, der skal tilknyttes kortet mv. Skemaet
indsendes sammen med eksamensudskriftet til
Diners Club Danmark, hvorefter kortet sendes
direkte til ens hjemadresse efter et par dage.
Priser

Det er selvfølgelig ikke gratis at anskaffe sit
Dinerskortet. For normale mennesker (ikke-
studerende ude i den virkelige verden, du ve')
koster årsabonnementet 495 kr. I den aktuelle
aftale er der skabt en betydelig studenterrabat.
Denne rabat betyder at studerende på
Københavns Universitet kan få Dinerskortet for
175 kr. pr. år. Hvis man som studerende er
medlem af Forenede Studenterråd, hvilket på
medicinstudiet vil sige, hvis man er  medlem af
Det Medicinske Studenterråd, så koster det
kun 125 kr. Med dette almindelige medlemskab
af din lokale studenterorganistion støtter du det
generelle studenterpolitiske arbejde på studiet og
modtager en række andre fordele, hvoraf her blot
skal nævnes medlemskortet, som samtidigt er et
Kilroy rejsekort (også kaldet ISIC-kortet). De
normale medlemspriser i Det Medicinske
Studenterråd er for 1 år 125 kr., for 3 år 300 kr.
og for 5 år 400 kr..

Hvad skal jeg passe på?
Til Dinerskortet er tilknyttet en mulighed for
kassekredit på 10.000 kr. Denne tilknyttes
Dinerskortet og kan altså anvendes ved hver
eneste betaling. Nu er det selvfølgelig ikke gratis
at få kredit vel? Der skal derfor i sædvanlig
snusfornuftig stil hermed lyde en advarsel herfra:
Når du bruger af kreditten, så scorer de andre
profitten. Med andre ord: Som i alle andre
kassekredit-ordninger skal der betales renter af
forbruget. Disse renter ligger på ca. samme niveau
som bankernes (ellers ville Dinersordningen jo ikke
være konkurrencedygtig). Til gengæld er der op
til en måneds kredit på betalinger med kortet. �
Pengene bliver altså ikke trukket direkte fra
kontoen som ved f.eks. normale hævekort eller
dankort; men bliver bogført én gang om måneden.

Altså, hvis man alligevel overvejer at anskaffe
sig en kassekredit så kan Diners Club kreditten
være en udmærket alternativ mulighed. Desuden
får man så et internationalt betalingskort, der jo
f.eks. udmærket kan anvendes som betalingsdelen
af den ferie, der er stablet på benene via Kilroy-
kortet.

SS

Med forbehold for prisændringer og tastefejl

Så mød dog op!
Selvom der er mere kage til os der mødes, hvis
der ikke møder folk op, så kan det ikke siges klart
nok: KOM TIL MØDERNE !? Det er på
Studenterrådets møder man som studerende har
mulighed for at påvirke sit studium direkte!

Studieplanen blev vedtaget !
På sidste fakultetsrådsmøde blev den
foreløbige nye studieplan for medicin
vedtaget med stemmerne 9 for, 2 imod
og 2 blanke. Nu venter vi i spænding på
ministeriets svar !

MSR
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LÆGER OG TORTUR

Debat-eftermiddagen om tortur annonceret før i MOK er udsat til tirsdag d. 28/4 kl. 16.30.

Læger er både med til at udøve tortur og udfører henrettelser, men heldigvis også med til at
behandle torturofre og gøre samfundets ledere opmærksomme på overtrædelser af menneske-
rettigheder.
IMCC indbyder  i samarbejde med Rehabiliterings Center for Torturofre (RCT) til debat-
eftermiddag som bl.a. vil omhandle: hvad er tortur?, medicinsk etik, behandling af torturofre
samt benytte casehistorier til at belyse forskellige aspekter af tortur.
Endvidere vil RCT fortælle om mulighederne for at skrive OSVAL II igennem dem og deres
centre rundt omkring i verden.

Det enkle menneskes ukrænkelighed er en ad grundstenene i alt lægeligt arbejde. Det er vores
pligt at sikre os at vores patienter ikke udsættes for overgreb af nogen art. Som læge har man
den faglige ekspertise til at dokumenter overgreb overfor offentligheden og samfundets ledere
og dermed evnen til at forandre umenneskelige forhold i bl.a.  lande, fængsler, og militæret.
Danmark modtager en del flygtninge som har været udsat for grove fysiske og psykiske
overgreb og som derfor har brug for behandling. Selv i vores fredelige land sker det at
mennesker udsættes for overgreb bl.a. i form af trusler om vold, overfald og voldtægt.
Viden om vold og andre grænseoverskridende handlingers konsekvenser for det enkle men-
neske er
vigtig for at kunne give ofrene den rigtige behandling.

Det er altså vigtigt at vide noget om tortur og menneskerettighed, selv når man lever i et
smørhul!

Viste du at Danmark via sin tiltrædelse af FNs torturkonvention har forpligtede sig til at
undervise alt sundheds personale om tortur og at vi ikke får denne undervisning?
Nærmere information følger i de kommende ugers MOK.

IMCC Refugees and Peace

IMCC

HUMANITÆRT ARBEJDE I EX-JUGOSLAVIEN

I Serbien og Montenegro findes der en række venskabsklubber, som er involverede i at hjælpe
unge flygtninge med re-socialisering.
Klubberne ledes af skolelærer og de unge selv, endvidere hjælper medicinstuderende fra hele
verden til. I klubberne arrangeres der aktiviteter som hjælper de unge med at få et tilhørssted
og føle sig en del af livet i klubberne. Disse unge har mange og vidt forskellige problemer.
Du kommer til at deltage på lige fod med andre medicinstuderende i klubberne og vil komme
i nær kontakt med flygtninge og igennem samtaler og tilstedeværelse hjælpe dem til at blive re-
socialiserede.
For at søge skal du blot være medicinstuderende og have lyst til at engagere dig i flygtninge
problematikken. Du vil være afsted i 3 uger og rotationsperioderne er januar, april, juli og
oktober og ansøgningsfristen er 2 måneder før.
Information om venskabsklubberne i Ex-jugoslavien kan hentes på IMCCs kontor og spørgs-
mål kan rettes til Katja@mdb.ku.dk.

Refugees and Peace
Katja Fonnesbech

BURMA-REFUGEE PROJEKT.

I Nord-thailand tæt på den burmesiske grænse ligger et hospital, hvor medicinstuderende
assisterer ved operationer og undersøgelser. Projektet administreres ikke af IMCC på nuvæ-
rende tidspunkt, men kan søges alligevel. Nærmere information kan hentes på:
-http://www.sou.uni-lj.si/mp/slomsic/burma/gothere.html.

Refugees and Peace
Katja Fonnesbech

PPÆKLINIK PÅ SJÆLLAND OG
BORNHOLM SOMMEREN 1998

IMCC København kan igen i år tilbyde prækliniske ophold, hvor du kan få mulighed for at
komme ud på en afdeling og følge lægerne i deres arbejde.

Opholdene er af 14 dages varighed og kan vælges inden for følgende perioder :
Periode 1 : 22/6 - 3/7 (uge 26-27)
Periode 2 : 6/7 - 17/7 (uge 28-29)
Periode 3 : 20/7 - 31/7 (uge 30-31)
Periode 4 : 3/8 - 14/8 (uge 32-33)
Periode 5 : 17/8 - 28/8 (uge 34-35)

Følgende pladser tilbydes :

Bornholm (kir.) - 2 pladser i alle perioder - kost og logi tilbydes.

Holbæk (kir.) - 1 plads i alle perioder - kost og logi tilbydes.

Kalundborg (med. + kir.) - 2 pladser på hver afdeling i alle perioder - kost og logi tilbydes.

Nakskov - vi afventer svar

Nykøbing F. (kir) - 2 pladser i alle perioder - kost og logi tilbydes.

Næstved - vi afventer svar

RASK (ort.kir.) - 1 plads i periode 1, 2 og 3 - kost og logi kan ikke arrangeres.
            (org.kir.) - 2 pladser i alle perioder - kost og logi kan ikke arrangeres.

Stege (kir) - 2 pladser i alle perioder - kost og logi tilbydes

Opholdet koster 350 kroner, hvoraf 75,- refunderes ved aflevering af en rapport. Girokort og
tilmeldingsskema kan afhentes hos IMCC�s sekretær (9.2.2). Pladserne fordeles efter betalings-
dato.

Sidste frist for tilmelding er den 20. april 1998. Tilmelding er bindende, og pengene refunde-
res kun ved sygdom, reeksamen eller hvis opholdet ikke kan arrangeres.

Du kan læse rapporter fra tidligere ophold på IMCC�s kontor.

Rusnews
WEEKEND-SEMINARET STÅR FOR DØREN.
Flemming-Brian er dum, men alligevel SKAL der jo laves oplæg. I den anledning vil jeg og
hele gruppe 8 henstille til at alle rusvejledere, der agter at deltage i festoplægget fredag aften,
medbringer mørkt, praktisk tøj og fodtøj med samme karakteristika.

På gr.8�s vegne
Kris

PS: Bjerg-gnuen er IKKE skakternet, men imaginært rød.

Studenterklubben

HAR DU SET DEN?
For godt 4 uger siden (mere præcis den 19/3) mistede vi i Studenterklubben en nøgle af
mærket BB44. Hvis du tilfældigvis var en af de personer, der den eftermiddag var nede og
spille billard, og har fået en ukendt nøgle med hjem i baglommen, så vil vi blive meget glade
hvis du afleverer den i klubben MED DET SAMME!
Med venlig hilsen
Husgruppen

Indre organer
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Husgruppen præsenterer:

Billetter sælges fra Tirsdag d. 14/4 i Klubben.
Venner er velkomne!

Husk! INGEN ADGANG UDEN BILLET

Husk det nu


