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

MOK
nr. 24 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) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Administrationsbygningen 2. sal.
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen.

2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler:    Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto
655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.

Denne uges forside: IMCC

Denne                               redaktion:

20.00
P8'n viser
Jægerne
Barsk Film

19.15
Danmark banker
fjeldaberne fra
Norge i Parken

Lang fredag
Kom og drik
en elefant.
Disse store
prægtige
pattedyr



3MOK & studiet
Styrende organer
STUDIENÆVN FOR MEDICIN
Mødedato 1. april 1998 kl. 15.00
Sted Lille mødesal, Panum Instituttet

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara
Vinsand Naver, Olaf Paulson (til kl. 17), Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode, Simon
Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Palle Rasmussen (til kl. 16.30), Jon
Prause (fra kl. 16.15) og   (studievejl.), Grete Rossing.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 9: Godkendelse af kommissorium for �Kvalitetssikringsudvalg�.
Pkt. 4 behandles umiddelbart efter pkt. 1.

ad 4 Studieplansrevision
Det udsendte forslag blev gennemgået og diskuteret. Forslaget, som blev rost fra studenterside,
vil blive tilrettet i overensstemmelse med den fremkomne kommentarer og derefter videresendt til
dekanen med henblik på behandling og godkendelse i Fakultetsrådet.

ad 6 Almen medicin-sundhedspsykologi, nyt kursus
I forlængelse af pkt. 4 behandledes forslag fra Afdeling for almen medicin om forsøgsordning
i PBL-baseret samundervisning i almen medicin og sundhedspsykologi på 1. og 2. semester.
Studienævnet fandt at det fremsendte forslag var godt og at det skulle afprøves. Forsøgsordnin-
gen starter efterår 1998. Ordningen evalueres hele vejen igennem.
Vedrørende lærertræning anmodes afdelingen om at rette henvendelse til Birgitte Elle eller Hanne
Colding med henblik på at aftale det praktiske arrangement i forbindelse hermed.

ad 2 Personsager
Ansøgning om 4. eksamensforsøg i cellebiologi blev imødekommet grundet særlige forhold.
Ansøgning om anbefaling til 6. eksamensforsøg i fysiologi blev imødekommet grundet sagens
helt særlige karakter. Studenten indkaldes til samtale i studievejledningen.
Ansøgning om 4. eksamensforsøg i fysiologi blev imødekommet grundet sagens særlige karak-
ter.
Ansøgning om 4. eksamensforsøg i cellebiologi. Studenten indkaldes til samtale i studie-
vejledningen inden der tages stilling.
Ansøgning om 4. eksamensforsøg i kemi imødekommet. Studenten indkaldes til samtale hos
studielederen.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat afmøde 02/98
Referatet godkendt.

ad 5 Optagekrav
Udsat til næste møde.

ad 7 Forslag vedr. administrativ praksis i forbindelse med dispensationsansøgninger
Det fremlagte forslag blev godkendt.

ad 8 Klage over emnevalg v. skriftlig eksamen i kirurgi
Udsat til næste møde.

ad 9 Godkendelse af kommissorium for �Kvalitetesikringsudvalg�
Det omdelte forslag til kommissorium for �Kvalitetssikringsudvalget� blev gennemgået. Indhol-
det godkendtes - sprogligt tilrettes kommissoriet i overensstemmelse med de fremkomne kom-
mentarer.

ad 10 Meddelelser
Der afholdes AMEE møde i Prag 30. august til 2. september 1998. Sekretariatet har rekvireret
yderligere tilmeldingsblanketter m.m. Fra Nina Grosman er modtaget ønske om at deltage i mødet.

ad 11 Eventuelt
Birgitte Schou Rode anmodede om, at regelsættet for afløsningsopgaver blev sat på dagsordenen
for næste studienævnsmøde.

ref.   Grete Rossing

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)

Redaktionelt
MOK ER IKKE DØD, DEN SOVER BARE.

Historien om hvorfor man ikke skal tro på alt hvad der er står
i avisen!

I sidste nr. af Universitetsavisen blev MedicinerOrganisationernesKommunikationsorgan,
MOK aflivet på side 2.
For de  allerfleste personer, der til daglig læser MOK, var det helt klart at historien hang nøje
sammmen med den dato, den blev bragt på, nemlig den 1 april (Ahaaaa!!!).
Udover en unavngiven læge på Rigshospitalet, et par blondiner på 1 semester og selvfølgelig
en journalist på Universitetsavisen var der vist ikke rigtig nogen der hoppede på den. Men
selvfølgelig det kan jo smutte det skidt.
Derfor skal vi herfra redaktionen bringe følgende dementier:

MOK udkommer også i næste uge, ugen efter og ugen efter igen osv osv.

Vi har aldrig anmeldt tørurinaler fra firmaet URIKOL, og har i øvrigt ingen forbindelser med
dette firma.

Vi har endnu aldrig tabt en retssag.

Vi har ingen fast advokat.

Og endelige må vi, efter konsultation med et par kollegaer på  jura-studiet, konstatere at det
ikke hedder Presseloven, men Medieansvarsloven. Desuden er de nævnte paragraffer ikke, på
nogen måde, relevante i forhold til den opdigtede sag.

Og hermed ikke flere dementier fra vores side. Vi vil dog på vegne af de fleste medicin-
studerende og hele MOK-redaktionen takke Universitetsavisen for et godt, langt og billigt
grin.
På vegne af MOK-redaktionen
Og med venlig hilsen
Morten Staberg Jon Lykkegaard Andersen
Senior Editor Editor in chief

Sakset fra universitetsavisen kort efter d. 1 april.

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)
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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 eksamens-
forsøg.
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 omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgave-
besvarelsen 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� respektive �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 eksa-
mensforsøg 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.
semester). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamens-
fag) 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
selvstændige 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.
kvaliteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det
pågældende 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 eksa-
mensformænd/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 cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakte-
ren, 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.

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.

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
Annette Høgh, 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 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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 17 og 18

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

Mandag                       10 - 13     13 - 14  Margit B. Skousen

Onsdag                     16 - 19     15 - 16  Jes Braagaard Aflyst pga.ferie

Torsdag                     16 - 19    15 - 16                  Palle Rasmussen

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

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

Studievejledningen

Studiet
Klinikudvalget Rigshospitalet,
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
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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.

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

- 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.

Du kan nu kontakte studievejledningen via e-mail.

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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 eksamens-
forsøg.
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 cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakte-
ren, 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.

Studiet
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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.

Fase II
KURSUS
Som et helt nyt tilbud til alle fase 2 studerende afholder vi undervisning i forskellige færdig-
heder hver uge på L.K.F.
I denne uge har du mulighed for at modtage undervisning i avanceret genoplivning samt at
praktisere det på en dukke. Øvelsen er meget realistisk og lærerig.
Kurset afholdes torsdag 23/4-98 fra 16-17.30 og18-19.30 på LKF. Er du interesseret i at øve
dig i oven stående, skal du ringe til LKF senest onsdag d.22/4 -98 og melde dig til. Der er kun
plads til 6 studerende pr. kursus og det er et krav at der møder min. 3 op til hver kursus, da
øvelsen ellers ikke vil kunne gennemføres.

Venlig hilsen

Studentermedhjælperne ved Laboratorium for Kliniske Færdigheder.

MINISYMPOSIUM

Molecular mechanisms for the regulation of
adipose tissue lipolysis

Monday, April 27, 1998 kl. 13.30 - 18.30
Lundsgaard Auditoriet, Panum Institute, Blegdamsvej 3

Studietilbud

Symposier

LÆREANSTALTERNES FÆLLESKURSER

Informationsmøder

Arbejdsmarkedet råber på højtuddannede, som kan se ud over deres egen faglige horisont.
Nye medarbejdere skal kunne begå sig på tværs af fagskel og trække på hinandens faglige
styrker. Denne arbejdsform kræver forudsætninger, og dem giver Fælleskurserne dig. Det
tværfaglige projektarbejde er Fælleskursernes bærende idé.

Kurserne kører fra september til maj, giver normalt 1/4 årsværk merit og er for overbygnings-
studerende fra: Arkitektskolen, DTU, Farmaceutisk Højskole, Handelshøjskolen, Køben-
havns Teknikum, Københavns Universitet, Landbohøskolen og RUC.

5 indgange til den tværfaglige verden

Byplankursus  LFB  tlf. 33 13 00 05
Informationsmøde onsdag 27. maj kl. 15.00 på Øster Voldgade 10
Årets tema er �Bæredygtig byomdannelse i Københavns Sydvestområde�.

Formidlingskursus  LFF  tlf. 35 32 00 92 og 35 32 00 94
Informationsmøde tirsdag 19. maj kl. 15.00 på Jagtvej 155D, 1. sal
Den fulde glæde af din faglige viden får du først, når du kan formidle den letforståeligt til ikke-
fagfæller.

Miljøkursus  LFM  tlf. 33 32 29 28
Informationsmøde onsdag 27. maj kl. 15.00 på Øster Voldgade 10
Kvaliteten af vores fødevarer er i mediernes søgelys, og årets tema er �Fødevarer - produktion,
forbrug og miljø�.

Projektleder- og Innovationskursus  LFPI  tlf. 39 17 98 70
Informationsmøde mandag 25. maj kl. 15.00 på Symbion, Fruebjergvej 3
Innovation bygger i høj grad på ledelse, samarbejde, videnskobling og nytænkning. På kurset
trænes du i projektledelse og den innovative proces.

Ulandskursus  LFU  tlf. 33 32 29 31
Informationsmøde onsdag 27. maj kl. 15.00 på Øster Voldgade 10
Årets tema er �Naturressourcer og demokratisering i Det sydlige Afrika�.

Fase I
1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1. års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

RIV UD OG GEM.

 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.
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.

Studiet
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Bøger

STRUKTURÆNDRINGER PÅ SYGEHUSENE I
L990�ERNE
Forfatter:  Niels H. Holländer
110 sider, hæftet, kr. 64,50 inkl. moms.

Niels H. Holländers (NHH) debatbog er en gennemgang af strukturændringstendenserne,
som de var fremherskende i første halvdel af 1990�erne. Den er et indlæg i den debat, der
fortsætter ufortrødent, omend økonomien de seneste år har fået end endnu mere dominerende
rolle. NHH lægger især vægt på etableringen af centerledelserne som redskab til kvalitets-
styring og rationalisering. Ideen er her at samle sammenhængende områder og derigennem at
sætte patienten i centrum. Bogen bærer præg af, at forfatteren selv har været dybt involveret i
disse omstruktureringer, især på Rigshospitalet og Centralsygehuset i Nykøbing Falster, hvor
det ikke lykkedes at få planerne gennemført. Der er dog løbende inddraget andre erfaringer,
især fra udlandet, hvor ideen til det patientfokuserede sygehus er opstået. Der er en beskrivelse
af planerne og erfaringerne med gennemførelse af omstruktureringer på Rigshospitalet, men
for at fuldende billedet savnes der en mere uddybende evaluering af resultaterne, frem for blot
nogle enkelte effektparametre. Gennemgangen af tiltagene på Rigshospitalet er meget detalje-
ret, og et forudgående kendskab til dette sygehus vil ikke være en ulempe under læsningen.

Bogen er rigt illustreret med de relevante organisationsdiagrammer, der dog kan kritiseres for
at være i et miniatureformat, der er meget lidt læsevenligt (lup tilrådes). De kun 110 sider og
det enkle sprog gør bogen lettilgængelig.

Bogen henvender sig til såvel sundhedspersonale som politikere, der ønsker en overskuelig
og aktuel oversigt over den sundhedspolitiske debat, der er godt gennemgået i de første
kapitler. Derudover vil den være brugbar til at udbygge erfaringsgrundlaget for de, der står
overfor en omstruktureringssituation på et sygehus.

Charlotte Green, Århus, stud. med. 9. semester.

RETSMEDICINSK BILLEDATLAS
Forfattere: Ingrid Bayer Kristensen, Poul Frederiksen, Susan
Sprogøe-Jakobsen, Jfrgen L. Thomsen, Jørn Simonsen
32 sider, hæftet, kr. 94,50 inkl. moms

Det retsmedicinske billedatlas er et længe savnet supplement til den teoretiske lærebog i 2.dels
faget retsmedicin. Selve illustrationsmaterialet udgøres af 73 illustrationer, heraf 71 i farver.
Kvaliteten af billederne er generelt meget hfj, og billederne er bemærkelsesværdigt tidssva-
rende (ikke forældede sort/hvid billeder fra 40-erne og 50-erne.)

Rent pædagogisk lægger billedatlasset sig tæt op ad både lærebog og den praktiske undervis-
ning - således er en del af billederne kendt fra timerne.

Hovedvægten er især lagt på den retsmedicinske traumatologi, og især området stump vold er
velillustreret.

Alt i alt er Retsmedicinsk Billedatlas et meget anbefalelsesværdigt supplement i retsmedicin.

Jacob Moe, Odense

Organizers: Eva Degerman and Cecilia Holm. Chairperson: Per Belfrage.

Program:

13.30-13.40 Per Belfrage, Lund University: Introduction

13.40-14.10 Cecilia Holm, Lund University: Function and regulation of hormone-sensi-
tive lipase.

14.10-14.40 Constantine Londos, NIH, Bethesda, USA: Do components of adipocyte lipid
storage droplets have a role in lipolysis?

14.40-15.10 Coffee

15.10-15.40 Juan Antonio Contreras, Lund University: Modular organization of the
structure of hormone-sensitive lipase.

15.40-16.10 Dominique Langin, Toulouse, France: Lipolysis and energy metabolism in
human adipose tissue.

16.10-16.40 Refreshments

16.40-17.10 Vincent Manganiello, NIH, Bethesda, USA: Structure/function of adipocyte
phosphodiesterase 3B and its targeting to intracellular membranes.

17.10-17.40 Eva Degerman, Lund University: The mechanism for the antilipolytic action
of insulin with focus on phosphodiesterase 3B and its regulation.

17.40-18.10 Isabelle Castan, Lund University: Mechanisms of inhibition of lipolysis by
insulin, vanadate and peroxovanadte in isolated rat adipocytes.

18.10-18.30 General Discussion.

Annoncer
MEDICINSK KOMPENDIE SÆLGES:
Nyeste udgave (14.) helt ubrugt sælges for 2300kr.
Henvendelse til : Lars 35261545-546

FODTERAPEUTSKOLEN SØGER STUD.MED. TIL
UNDERVISNING I ANATOMI/FYSIOLOGI -
specielt underekstremiteterne. Bog F. Bojsen-Møller: Bevægeappararets
anatomi.
Undervisningen skal foregå i dagtimerne i perioderne oktober-januar og
marts-juni hvert år. Ca. 82 timer pr. periode med ca. 4-8 timer pr. uge
fordelt på 2 á 3 dage.
Ansættelse på timelærer-kontrakt fra ca.01.10.1998.
Aflønning sker efter Finansministeriets sats IV for timelønnet
undervisning
og udgør pr. 01.04.1998 kr. 258,30 pr. undervisningstime incl.
forberedelse +
121/2% feriegodtgørelse.
Der vil være mulighed for at overtage materiale fra vores nuværende
underviser,
samt følge undervisningen nogle timer i maj/juni d.å.

Kort skriftlig ansøgning med oplysning om hvor langt du er i studiet
til

FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100  København Ø
Att. Forstander Kirsten Bernth

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

Kvindelige kønshormoner kan påvirke blodets størkningsforhold; det gælder både de hormo-
ner, kroppen selv danner og dem, der tilføres f.eks. i forbindelse med brug af p-piller. Meka-
nismen er stort set ukendt, men kendskab hertil kan få stor betydning for den fremtidige
udvikling af p-piller og andre svangerskabsforebyggende midler. Vi har udviklet en metode,
der kan belyse omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer blodets evne til at
koagulere og har derfor mulighed for at undersøge, hvordan de påvirkes af p-piller. Vi søger
derfor et antal kvinder, der kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersøgelse. Da
undersøgelsen også omfatter en kontrolgruppe kan du deltage uanset om du bruger p-piller
eller anden form for svangerskabsforebyggelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et
mærket proteinstof, samt et antal  blodprøver taget i løbet af den næste time. Undersøgelsen
foregår på Bispebjerg Hospital, og der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjene-
ste og andre eventuelle udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3718
Tlf. (privat): 44980818

FÅR DU HØFEBER OG
PROBLEMER MED VEJRTRÆKNINGEN,
 når der er mange græspollen i luften ?

Mange personer med høfeber får også problemer med lungerne, når der er pollen i luften. Vi
skal igang med et nyt projekt, hvor vi vil undersøge om effektiv behandling af høfeber i næsen
også har en gavnlig virkning på lungerne.
 Måske er det noget for dig ?

Hvem kan være med?
� Du har høfeber overfor græspollen
� Når der er mange græspollen i luften, får du også problemer med vejrtræk-
  ningen (åndenød, hoste eller astma)
� Du har ikke astma til daglig (uden for pollen-sæsonen), og du er ikke allergisk
  overfor birkepollen
� Du er mellem 18 og 50 år

Hvad medfører projektet?
� Behandlingen består i dagligt at indtage høfebermedicin, samt at møde på
  Rigshospitalets Allergiklinik til undersøgelse i alt 4 gange.
� Projektet begynder i midten af maj og varer til slutningen af juni (i alt 6 uger)
� Du skal føre dagbog over dine høfebersymptomer under hele projektet, og du
  vil blive allergitestet og få undersøgt din næse og lunger.

Hvad får du ud af det?
� En grundig undersøgelse af din allergi og dine lunger
� Gratis høfebermedicin i den tid du er med i projektet
� Måske en betydelig forbedring af dine høfebersymptomer

Hvad gør du?
Ringer og taler med læge Henrik Jacobi på tlf 35 45 76 60 eller 35 45 75 89 (dgl. 9.00-14.00).

Allergiklinikken 7511, Opgang 75,
Rigshospitalet, Tagensvej 20, 2200 Kbh N

Studiet & annoncer
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søges til deltagelse i forskningsprojekt på Smerteklinikken, Bispebjerg Hospital. Deltagelse
indebærer ialt ca. halvanden time fordelt på 2 dage. Honorar gives. Deltagelse forudsætter at
du er rask, ikke indtager medicin og ikke har operationsar på maven.
Er du interesseret så ring til læge Ole Christensen, tlf. 48195950.

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 13/4-1998 - 19/4-1998.

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt   13  9  9  9  12  26  15  93
udækket     0  2  1  4  0  5  2  14         15

15-23
bestilt 18  21  21  19  26  16  11       132
udækket   0  2  0  0  0  0  0 2            1,5

23-07
bestilt  21  20  18  22  21  18  16  136
udækket  2   0  0  0  0  0  0  2          1,5

ialt
bestilt  52  50  48  50  59  60  42  361
udækket  2  4   1  4  0  5  2  18 5
dæknings %  97    92  98  92   100  92  96

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:   13/4-1998 - 19/4-1998.

man tirs ons tors fre lør søn       ialt
ledige hold  2  3  4  3  3  4  3
arbl. vagter  4  9  12  10  8  11  8           62
planlagte vagter  21  21  21  21  21  21  21        147
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: 147
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 62
Arbejdsløshedsprocent: 43 %

FORTSAT STRAMME TIDER PÅ VAGTBUREAUET

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.

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.

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

HAR DU BETALT KONTINGENT ??????

Vi har 2 giroindbetalingskort der ikke er skrevet afsender på så vi ved ikke hvem der har
indbetalt kontingent. Begge beløbene er på kr. 786,-. Det ene er indbetalt på posthuset Frede-
riksberg Alle og det andet på Købmagergades postkontor. Hvis du mener det er dig, så vær
sød og ring til Vagtbureauet, Kirsten Carstens.

LÆGEMIDDELKATALOGET ER KOMMET!!!!!!!!!

Hvis du er på 2. del og ikke har fået et lægemiddelkatalog før kan du hente et på Vagtbureauet

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 17

Træffetider:
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  telefonisk

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.

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

ANNONCER

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

Vagtbureauet meddeler

Annoncer & VB meddeler

Som Mugge Tværflæsk altid sagde:
"Har du ondt i føderne skal du ikke gå med spidse sko"
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RETTELSE TIL BURMESE REFUGEE
PROJECT
I sidste uge var det et indlæg om Burmese Refugee Project, som var et project i nord-thailand
for interesserede medicin-studerende, som kun kan søges via. de slovenesk medicinstude-
rende. Desværre kom der en forkert internetadresse på projectets hjemmeside, men her er den
rigtige: http://www.sou.uni-lj.si/mp/slomsic/burma/burma.html.

Venlig hilsen Refugees and Peace
Katja Fonnesbech
Katja@mdb.ku.dk

BØRNEHJEMSPROJEKT I RUMÆNIEN.

Børnehjemsprojektet �Orphanage Initiative� er en af dine muligheder for at komme ud at rejse
med IMCC allerede på fase 1 og tage din pædagogstuderende veninde eller din psykologis-
tuderende kæreste med til det smukke nord-øst Rumænien, nærmere bestemt til byen Iasi.

Hjemmet huser ca. 170 børn, alle med enten fysiske eller psykiske handicaps. Forholdene er
elendige: der er ekstrem mangel på personale, og mange af børnene er understimulerede.

Arbejdet består i at beskæftige børnene, f.eks. ved at arrangere udflugter og naturligvis  give
dem den omsorg og opmærksomhed, som de i allerhøjeste grad mangler. Medicinstuderende
vil i øvrigt skulle assistere de tilknyttede læger i deres arbejde.

Rotationerne er af 3 ugers varighed:

13.07.98 � 02.08.98
03.08.98 � 23.08.98
24.08.98 � 13.09.98

Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at kombinere dette med enten et præklinisk eller et
klinisk ophold på hospitalet i Iasi.

Du kan få mere information på IMCC kontoret; men du er også meget velkommen til at
kontakte nedenstående personer.

Katrine Poulsen      e-mail: kpoulsen@mdb.ku.dk     tlf. 35 37 00 82
Stine Døssing         e-mail:  novrup@mdb.ku.dk       tlf. 35 37 00 82

ODENSE IMCC HAR ENDNU 10 LEDIGE
PLADSER TIL DISSEKTIONSTUR

Værd at vide:
- Turen går fra 1. � 26. juli 1998.
- Turen koster kr. 4800.-
- Minus de legater der kan evt. opnås.
- 2½ uges dissektions kursus med forelæsninger først på dagen og efterfølgende

assisteret dissektion i hele anatomi pensum.
- 1 uges ferie i Pragh.
- Indlogering på kollegier.

Tilmelding kan ske ved udfyldning af blanket, der kan afhentes ved IMCCs opslagstavle eller
via Internettet på IMCC Odenses hjemmeside http://www.imcc.dk/odense
Bindende tilmelding registreres først ved inbetaling af administrations gebyr på 550,- (der
ikke kan refunderes) på giro 2 25 36 23

Yderligere information kan fås ved at kontakte
Eva Johansen på tlf. 6617 5246
Tilmelding inden mandag d. 27. april 1998

UGANDA REFUGEE PROJECT

Et projekt som ALLE kan søge, også 2. Semester
studerende!!!

I Sydvestuganda befinder sig i dag ca. 10.000 flygtninge fra Rwanda, Etiopien, Kenya og
Somalia. De bor i to Settlement-camps, hvor de lever af små  jordlodder som de har fået tildelt
og ekstra forsyninger som de modtager fra rødekors. Uganda redcross administrerer lejerne

I hver af de to lejre er der en sundhedsklinik, der drives af jordemødre og sygeplejersker.
Klinikken tilses hver 14. dag af en læge og hver 4. uge af en psykiater. De tager sig af de mere
alvorlige tilfælde.

Et projekt for medicinstuderende er startet op i disse to lejre. Det er altså muligt for dig at
arbejde sammen med jordemødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og andre medicinstude-
rende i disse lejre.

LÆGER OG TORTUR
HUSK at komme til debateftermiddagen om tortur tirsdag d. 28/4 kl. 16.30 i store mødesal,
bygning 5.1 (gå til højre lige før den store kantine).

Læger er både med til at udøve tortur og udføre 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, lægebødler, 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, bl.a i Sydafrika og i Uganda.

Det enkle menneskes ukrænkelighed er en af 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 enkelte
menneske er vigtig for at kunne give ofrene den rigtige behandling.

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

Viste du at Danmark via sin tiltrædelse af FNs torturkonvention har forpligtet sig til at under-
vise al sundheds personale om tortur og at vi ikke får denne undervisning?

IMCC Refugees and Peace

Arbejdsopgaverne består i sundhedsoplysning, antenatal-behandling, deltagelse i
immuniseringsprogrammer, etablering af drikkevands forsyning, ernæringsstøtte, deltagelse i
sociale aktiviteter for flygtninge og oplysningskampagner om seksuelt overførte sygdomme.

Sundhedsproblemerne i lejerne er: malaria, respiratoriskesygdomme (tuberkulose), diarre,
og seksuelt overførte sygdomme.

Rotationsperioderne er: 07.06.98-19.07.98
16.08.98-27.09.98

Den første uge af rotationen tilbringes på universitetet i Mbarara med et kort introduktionskur-
sus. Projektet kan søges af studerende på alle semester.NYHED!!!!

Flere oplysninger: Hent en informationsfolder og kig i vores (=SCORP/Public Health)
informations mappe  på IMCC kontoret. Eller vores homepage:
http://www.imcc.dk/copenhagen/scorp/scorpho.htm

Jakob Maraldo IMCC-SCORP
TLF 32955958 eller E-mail: scorp@imcc.dk

I.M.C.C.

Indre organer

Gæt en gel!
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Rusnews
STORMØDE!
Huuuurra���.endnu et rart weekendseminar er afviklet, endnu 100 kasser øl og en fest er
overstået. Tilbage, på denne side af eksamenerne, er der kun at evaluere forløbet indtil nu.
Dette retrospektive navlepilleri vil finde sted på stormøde, onsdag den 29. April kl. 20.00 i
klubben, hvor aftenens højdepunkt vil være hyttelodtrækningen, hvor vi i år kun har enkelte
nitter.
Eftersom vi har en del andre småting, opfordrer vi alle til at møde op.

M.V.H. K.G./Johan
Tutorer.
Tutormøde for alle tutorer fredag den 29. April kl. 11.00 i klubben.

Turnus
ANG. TURNUSNUMRE.
Med det formål forhåbentlig at kunne hjælpe nogle med prioriteringen af amter efter modtagel-
sen af turnusnummer, vil vi forsøge at indsamle oplysning om hvilke numre, der er blevet
uddelt i København.
For at dette kan lade sig gøre, bedes du, så snart du har modtaget dit nummer (senest d. 10.
maj), kontakte din holdrepræsentant, som vil samle numre ind for hele holdet. Disse vil så
blive offentliggjort i MOK (uden navn selvfølgelig) den 13. maj.
Med håbet om Jeres samarbejde til dit og de andres bedste.

Stud. med. Marie-Louise von Linstow

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

Filmklubben P8'n
præsenterer

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

En film af Kjell Sundvall:

Jægerne
Torsdag den 23. april kl. 20.00

 Da Erik efter en karriere som politimand i
 Stockholm vender hjem til sin fødeby, må
 han sande, at meget har ændret sig. Ingen er
 rigtig interesseret i at gøre noget ved det
 krybskytteri, som griber om sig. Da Erik
 bestemmer sig for at gøre noget ved sagen,
 vender befolkningen ham ryggen, og han står
 nu alene over for krybskytterne, der ikke
 viger tilbage for mord.

  Længde: 113 minutter

ENDNU EN LANG FREDAGSBAR-
Omend semestrets sidste!

Mød glade op på fredag og hyg jer i selskabeligt lag med alle jeres medstuderende. Da vi alle
nu, mere eller mindre skal testes inden længe ud i de naturvidenskabelige discipliner, er dette
sidste chance for en tur i hegnet, randomiserede scoringer og generel Atlantis.

Carlsberg dukker op i løbet af arrangementet og hælder liflig  elefantøl i dit cavum oris. Kom
inden det er for sent.
                                                Huuuuurra����Husgruppen.

Meddelelser
MASKERADE
Gå ikke glip af dit livs chance for, den 9 maj i studenter klubben,
at komme som tomat, eller som de BMW bil-nøgler du aldrig
fik at far
Billetter kan købes hos:
Andreas, Michael, Frederik 7sem. Thy 6b samt Gry 3sem.
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