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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. 25 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: Christian Rifbjerg Larsen

Denne                               redaktion:

20.00
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HVAD ER EGENTLIG MENINGEN?

Da jeg, her til morgen, lukkede op for radioavisen måtte jeg lægge øre til en mavesur præst, der
fortalte hvor moralsk forkert han mente det var, at danskerne hamstrer på grund af storkonflik-
ten.
Hvad bilder han sig egentlig ind?
Et karakteristisk, og meget positivt kendetegn ved danskeren er, at han står sig selv nærmest
og derfor, naturligvis, kun tænker på tre ting i krisesituationer: Mig selv, mig selv, mig selv.
Hvad er mere naturligt, end at sørge for, at jeg har det godt, at jeg ikke kommer til at sulte når
Danmark lukker og at jeg har benzin til min Volvo så jeg ikke behøver at sidde sammen med
pøblen i busserne når jeg skal på arbejde om morgenen?
I tiden op til storkonflikten har kommunister og andre sociale gespenster fået så meget taletid
i de danske medier, at jeg mener det nærmer sig manipulation med det danske folk. At en
dårligt klædt politiker fra Enhedslisten i ny og næ for 5-10 sekunder i de sene nyheder, som
ingen alligevel ser, det er O.K., men at en præst i jakkesæt stiller sig op og udbrede socialistisk
propaganda om næstekærlighed og hensyn til andre, og så i nyhederne klokken 19,- det er for
galt!
Jeg vil ikke finde mig i at en tilfældig præst forsøger at give mig dårlig samvittighed over den
perfekte danske opførsel jeg fremviser ved at købe de sidste fem liter mælk i supermarkedet,
så jeg ikke kommer til at mangle mælk under konflikten. Han skal heller ikke bebrejde mig, at
jeg fylder saftevandsdunke og colaflasker op med benzin, så jeg ikke bliver nødt til at tage
offentlig transport under konflikten. Sidst, men absolut ikke mindst, er der ingen der skal sætte
fingrer på at jeg har købt en mindre Netto-butiks lager af modermælkserstatning, til hvis nu
jeg, på trods af visse biologiske vanskelighedder, skulle blive gravid og blive far inden
konflikten er ovre. Nogle vil mene, at andre kunne have mere akut brug for modermælkserstat-
ning end jeg (f.x. småbørns-famillier), men det er da ikke mit problem.
Til sidst vil jeg gerne sende en hilsen til dem, der tænker ligesom jeg: Tænk på jer selv og gør
det med god samvittighed, det er trods alt dette instinkt, der har gjort os til universets herre.
Husk på: i storbyens jungle gælder også Survivel of the fittest.

red/Kris

Konfliktlederen

Konfliktstyrende organer

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK TILMELDING

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

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

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

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

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
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

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

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på eksamenskontoret eller hos studiesekretær
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10.
Det er Grete Bisgård, der holdsætter 5. semester.

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

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

Generelle regler i forbindelse med holdsætning

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

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

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

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

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 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 !

MOK & Studiet
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STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt
afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, frem-
skaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at
planlægge. Til gengæld har de hidtidige ERASMUS/ECTS-ophold kun krævet begrænset
forarbejde.Fakultetet har gennem ERASMUS/ECTS-programmet samarbejdet med en lang
række europæiske universiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde op-
hørte sidste år og videreføres nu i det nye SOCRATES-program.Dette medfører at udform-
ningen af udvekslingsprogrammet for 1998/99 endnu ikke ligger helt fast, partnerne i ECTS
programmet har dog forpligtet sig til at videreføre udveksling i samme form som under ECTS,
så der bliver tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece �JEG VIL UD�, henvend dig i
Studievejledningen, hvor du kan få den udleveret. Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2),
fakultetets internationale sekretariat (9.1.62) eller på universitetets internationale kontor i Fiol-
strædet 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til for-
skellige formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program
man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte univ. i EF,
ansøgningsfrist: februar

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger.
Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at
få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i
udlandet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stilling til særlige individuelle studieplaner
som følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at opleve en anden del af verden, dels at
udvikle sig fagligt og menneskeligt. Kom forbi det internationale sekrætariat og læs, hvad
andre studerende har fået ud af deres ophold. Mulighederne er der - gør noget ved det !!!!

AFLØSNINGSOPGAVE

Har du en speciel interesse indenfor et område, eller har du lyst til at arbejde med pensum på
en anden måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave. En afløsningsopgave er en
opgave, der helt eller delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere tidskrævende end
blot at følge det normale undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at vurdere den
ekstra arbejdsbelastning, som udarbejdelsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsopgave:
Anatomi I og II, psykologi, cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, farmakologi, mikro-
biologi, genetik, videnskabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern medicin
og kirurgi, retsmedicin, almen medicin, pædiatri og gynækologi & obstetrik.
Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag, som ikke er anført ovenfor, anbefales det
at forhøre sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en vejleder, som du kan finde enten på
institutterne eller på en afdeling. Sammen med ham/hende udarbejder du en disposition, som
skal forelægges afløsningsudvalget til godkendelse.

Dette skal ske inden den 25. september (for vintereksamen)  og 25. februar (for somme-
reksamen). For integreret eksamen er fristen dog 15. september/ 15. februar. Det er dog en
god ide at kontakte afløsningsudvalget i god tid forud for fristen, da opgaven skal være
godkendt på instituttet inden da. Især for afløsningsopgaver i cellebiologi og integreret
eksamen skal du være i god tid, da der her er tre institutter involveret i godkendelse af opgaven.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløsningsopgave, at den udarbejdes med
henblik på første eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan således ikke skrive afløs-
ningsopgave i et fag, hvor du tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller hvis du er
udeblevet. Der er ingen begrænsning for, i hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive
en afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Pia Henriksen, lokale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente
�Generelle retningslinier for afløsningsopgaver� samt et ansøgningsskema.

SEMESTERFRI ELLER ORLOV?

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

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

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

Har du taget orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget undervisningen du er gået glip
af. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og tage vagter igennem FADL.
Grundlaget for universitetets orlovsregler er undervisningsministeriets bekendtgørelse om
adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser.  Ansøgning om orlov
indsendes sammen med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret.

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

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

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.

Studiet
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FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

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

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

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

Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994:

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

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot

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

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

SNYD
ikke dig selv

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

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

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

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

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

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

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

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

Held og Lykke!

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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

GRATIS TILBUD: -DUM DIG MINDRE PÅ STUDIET, LÆS
NEDENSTÅENDE

Vi har i studievejledningen fået en mærkelig fornemmelse af, at der er meget få der læser vores
indlæg. Det synes vi er synd.

Vi ved godt at vores indlæg kan virke kedelige og uoverskuelige, men vi bringer ofte væsent-
lige ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer,
nye SU- og orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat
gælder - 1997-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offent-
liggjort i MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

Hvis du skulle have lyst eller behov for at læse alle MOK indlægene i deres �sammenhæng�
kan vi henvise til opslagstavlen udenfor studievejledningen, hvor de alle er at finde.

Konfliktfase 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.

4. SEMESTER
Der afholdes prøvespot den 18. Maj 1998.
Mødested foran histologilokalerne 15.2.

401   9.00 -   9.20
402   9.20 -   9.40
403   9.40 - 10.00
404 10.00 - 10.20
405 10.20 - 10.40
406 10.40 - 11.00
407 12.00 - 12.20
408 11.20 - 11.40

MAI.F.

Som Mugge Tværflæsk altid sagde:
"Hvad er klokken?"

Studiet
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Konfliktsymposier
SYMPOSIUM
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 f
ree 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).

Konfliktbøger

3. udgave af
Kompendium i Almen Histologi
af Ellen Holm Nielsen, 107 sider kr. 103.-

Så kommer de nye udgaver af kompendieserien over histologi. Den foreliggende 3. udgave af
almen histologi er gennemgået og tilført et længe ønsket stikordsregister, som gør det meget
lettere at bruge kompendiet også efter anatomifagene. Nu er det således muligt hurtigt at finde
teksten omhandlende blodets indhold af eosinofile granulocytter, uden at skulle læse hele
afsnittet. Endvidere er kompendiet tilføjet en række nye skemaer, som gerne skulle overskuelig-
gøre pensum yderligere. Et nyt Kompendiet i Speciel Histologi er underudarbejdelse og
forventes at foreligge til sommer!

Histologi kompendiet er en relativ kortfattet og koncentreret indføring i den mikroskopiske
anatomi, hvor kun det relevante i forhold til pensum er medtaget. Gennem Ellen Holm Niel-
sens kompendier er det således nemt for mange studenter at tilegne sig den nødvendige
histologiske indsigt!

KURSUS I GYNÆKOLOGI
Tilbud til alle fase II studerende:
Torsdag d. 30. april afholdes undervisning i gynækologisk praksis på Laboratorium for
Kliniske Færdigheder. Du vil få instruktioner om fremgangsmåden ved gynækologiske un-
dersøgelser og undersøgelse af mammae, lære at binde knuder efter forskellige teknikker og
sy en episiotomi. Der vil være rige muligheder for at øve dig på vores fantomer og øvrige
undervisningsmaterialer. Kurserne foregår kl.16-17:30 samt 18-19:30. Der er et begrænset
antal pladser, så skynd dig at melde dig til!!! Tilmelding kan ske på tlf. 35 45 54 07 senest idag,
onsdag d. 29. april. Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
Studentermedhjælperne ved Laboratorium for Kliniske Færdigheder

Konfliktfase II Konflikt-teori

Billederne skal opfattes som dit udsyn gennem forruden, og du skal svare på spørgsmålene
med enten ja eller nej. Der kan dog forekomme spørgsmål hvor der både skal svares ja og nej,
spørgsmål der skal svares ja til flere gange samt spørgsmål hvor der hverken skal svares ja
eller nej. Der vil være ca. 1 sek. til hvert spørgsmål, og har du over 5 fejl er du en narrøv og
skylder os 500 kr.

TEORIPRØVE.

1. Billede.

Du er efter længere tids ophold i
England vendt hjem til Danmark
for at besøge familien hjemme
på villavejen. Du kører med ca.
50 Km/t, og der er ingen kørende
bagude. Hvordan vil du fort-
sætte?

ja nej

a. Jeg fortsætter med uændret fart, ca. 50 Km/t.................................

b. Jeg kipper med det lange lys.........................................................

c. Jeg er særlig opmærksom på modkørende....................................

d. Jeg holder min bane......................................................................

e. Jeg orienterer mig bagud, til siderne, under sædet og i handske-
   rummet før jeg skifter til anden bane..............................................

2. Billede

Du skal til konfirmation i Sønder-
borg, og er sent på den. Du kører
på motorvejsstrækningen efter
Odense da du rutineret kigger en
enkelt gang til pedalerne. Hvor-
dan vil du fortætte?

a. Jeg standser.............................................................................................

b. Jeg tager mig til hovedet og udbryder: "Shit"..........................................

c. Jeg tager første afkørsel til venstre for at skifte sko..................................

d. Jeg tager det med ro og tænker: "Op i røven - det er jo i Sønderborg.......

          Ja          Nej

3. Billede
(Tillægsspørgsmål til de Konserva-
tive)

Efter konfirmationen hvor du har
vist de unge løver hvor meget rom
& Cola en rigtig mand kan drikke
skal du hjem igen. hvad gør du?

a. Jeg ringer til politiet og orienterer dem om en færdselsulykke, der givetvis vil
    indtræffe nær   Nærum om ca. 5 timer..................................................................

ja

Studiet & teori
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 20/4-1998 - 26/4-1998.

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
 bestilt   13  9  12  6  10  20  19  89
 udækket  4  0  5  1  3  6  7  26         29

15-23
 bestilt  20  24  24  22  23  21  18  152
 udækket  0  0  0  5  2  1  0  8             5

23-07
bestilt  23  25  18  19  26  19  19  149
udækket  0   0  1  0  1  4  0  6             4

ialt
bestilt  56  56  54  47  59  60  56  388
udækket  4  0   6  6  6  11  7  40         10

dæknings %
 93    100  89  88   90  82  88

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:   20/4-1998 - 26/4-1998.

man tirs ons tors fre lør søn       ialt

ledige hold  2  3  5  3  2  1  1

arbl. vagter  9  11  16  9  8  5  4           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: 14
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 18

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:
Vi har stadig masser af chancevagter. Ring - Ring - Ring og bliv rig!!!!!!
________________________

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

HUSK din ringetid -
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-flyverhold og afdelingshold
Husk at ringe ind, hvis du kan have en følgevagt med. Det er svært så vi behøver din hjælp til
at få afviklet puklen!!!
________________________

Arbejdsmiljøkontrol.
FADL har nogle regler om afholdelse af vagter. Der kommer snart mere om dette emne fra
Kredsforeningen. Indtil videre kan de gældende regler læses i Instruksen. Skulle du af den ene
eller anden grund komme til at overtræde disse regler vil du modtage et brev fra vagtchefen.
(undtagelser læs instruksen)
Spørgsmål vedr. Arbejdsmiljøregler kan stilles i vores træffetid
________________________

Ny fleksibilitet ved bestilling af FADL�s VT-flyverhold

Vagt situationen for flyverholdene, SPV og VT, har i de sidste tre måneder ofte været meget
ringe. I en uge kan alle hold være ude, plus et par i bestilling, hvorefter den følgende uge byder
på alle hold hjemme.
I samme periode har vi på Vagtbureauet modtaget flere henvendelser fra afdelingssygeplejer-
sker omkring den manglende fleksibilitet ved bestilling af et flyverhold. For at kunne tilbyde
en bedre service samt forhåbentligt mere arbejde til flyverholdene er vi på Vagtchefkontoret -
i samråd med flyverholdenes holdledere - blevet enige om at tilbyde flyverholdene på følgende
måde:

· Flyverhold er altid blevet bestilt som døgndækkende opdelt i 3 vagtperioder: Dag-
vagt, Aftenvagt og Nattevagt. Som noget nyt vil holdene kunne bestilles til at dække 2 ud af
disse 3 perioder. Disse to vagtperioder vil være de samme fra dag til dag indtil bestillingen
seponeres. Afdelingen vil altså ikke kunne bestille forskellig vagtdækning, aften/nat første
døgn og nat/dag andet døgn o.s.v., i en bestilling.
Denne ny bestillingsform vil tilgodese afdelinger som afstår fra at bestille et hold, fordi f.eks.
dagvagten ikke ønskes dækket af holdet. Afdelinger som seponerer samt genbestiller et hold
hver dag for at �undgå� en bestemt vagtperiode, undgår herved også alt det administrative her
i. Flyverhold kan ikke bestilles til at dække 1 ud af 3 vagtperioder i døgnet.

· Denne fleksibilitet betyder selvfølgelig at holdene i nogle tilfælde, ved 2-perioders
bestilling, må se bort fra en enkelt vagtperiode. Denne periode bortfalder efterfølgende på
holdets vagtplan indtil holdet seponeres fra bestillingen. Fleksibiliteten vil derfor kræve af
holdmedlemmerne, at der planlægges vagter i alle tre vagtperioder; skulle de blive bestilt til to
perioder alene.

Det understreges at denne nye bestillingsform kun gælder SPV- og VT-flyverholdene og altså
ikke det semipermanente børnehold, p-dialyseholdet, hjemmehold eller faste afdelingshold.

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

-   fortsættes næste side

Vagtbureauet
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INTENSIVHOLD 4102, AFD.542,
HVIDOVRE HOSPITAL
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

NYT AFDELINGSHOLD SØGER 12
MEDLEMMER
Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling 4131 -
Rigshospitalet

Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel
kirurgiske som medicinske afdelinger.

Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle
vagter er på 8 timer.

Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned og deltage i introduktion til afdelingen tirsdag d.
19 og mandag d. 25 maj, begge dage fra  kl. 09.00 til kl. 15.00. Denne introduktion er
lønnet.

Kvalifikationer: Fase II studerende, minimum 400 VT-timer. Desuden at du via fleksibilitet,
ansvarsbevidsthed og godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det faste personale.
Det er en fordel hvis du har erfaring med børn og/eller allerede har haft vagter i afdelingen.

Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens
faste sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder.

Ansøgningsfrist: Torsdag d.7 maj kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have mulighed
for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere.

Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

Konfliktannoncer
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 + 12½% 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

NEUROANATOMI BYTTE

Haves:
Egeberg : CNS �centralnervesystemets anatomi
ubrugt

Ønskes:
Fitzgerald : Neuroanatomy
tilstand underordnet

Morten 31318028

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

ALLERGIFORSKER TIL RIGSHOSPITALET

Til et forskningsprojekt under Danish Allergy Research Center (DARC) søges en yngre
læge. Arbejdsstedet vil være Rigshospitalets Allergiklinik, RHIMA Centeret. Varigheden er
3-4 år.

Forskningsprojektet omhandler kliniske og immunologiske parametre ved allergiudvikling
hos voksne samt specifik behandling heraf ved hjælp af allergenspecifik immunterapi. Der
sigtes mod at den yngre forsker indskrives som Ph.D.-studerende ved Københavns Univer-
sitet, men også anden form for forskeruddannelse, f.eks. i form af disputatsarbejde, vil være
muligt.

Den ansatte vil indgå i Allergiforskningsgruppen, som p.t. omfatter 12 fondsansatte akademi-
kere, heraf 6 læger. Ved siden af arbejdet i Allergiklinikken og Laboratorium for Medicinsk
Allergologi, vil der også forekomme samarbejde med de øvrige laboratorier, institutter og
afdelinger under DARC, d.v.s universiteter og universitetshospitaler i København, Odense og
Århus samt medicinalfirmaet ALK-ABELLO.

Ansøgningsfristen er 25. maj 1998 med tiltrædelse snarest muligt. Nærmere oplysninger om
stillingen kan fås ved henvendelse til

lic.med. Lars K. Poulsen eller dr. med. Hans-Jørgen Malling
Centerdirektør i DARC Klinikansvarlig Overlæge
Telefon 35 45 73 56 Telefon 35 45 75 50
Rigshospitalets Allergiklinik
Tagensvej 20, Afsnit 7551
2200 København N

..hvortil ansøgninger bedes fremsendt.

Vagtbureauet & annoncer
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BØGER SÆLGES:

Peter Elsass: Sundhedspsykologi 140,-
Lars Juul m.fl.: Farmakologi -et kompendium 120,-
Sociale Ydelser 1997   15,-
Niels Michelsen m.fl.: Klinisk Socialmedicin 200,-
Rubin & Farber: Pathology, 2th edition (ubrugt) 400,-
Alle bøgerne er i flot stand.
Henvendelse
Casper Claudius Petersen, Tlf.: 31 35 38 84

KONTAKTANNONCE
.
IMCC-tøser søger sofa!
VI er (k)ærlige, intelligente, smukke, velproportionerede, elsker musik, lange gåture og måske
DIG!
DU er blød, velholdt, ca. 1.5 meter bred, og selvfølgelig  tager du ikke penge for det.
Vi afhenter dig gerne på første date���

Kærlig hilsen og med ønske om snart at høre fra dig
Marianne Boje og Co.
Tlf.: 31392666 (værelsenr. 236).

Konfliktbasisgrupper

HUSK AT MØDETIDEN FOR
IDRÆTSDAGEN NU PÅ LØRDAG DEN 2.
MAJ ER:

· 9.45 PÅ Panum
· 10.00 PÅ Hærens Officersskole på Frederiksberg

Kommer du på Panum har du mulighed for at deltage i en samlet cykeltur til stedet.

Til alle SIMS-medlemmer!
Afsluttende møde om idrætsdagen

I morgen TORSDAG 30. APRIL KLOKKEN 12.00 afholder vi i SIMS� lokale (9.2.3.) et
sidste koordinerende møde om vores idrætsdag. Vi opfordrer alle, der har lyst til at give en
hånd med på selve dagen til at møde op, så vi kan få planlagt det sidste. Det vi primært mangler
er nogle folk til at stå på de enkelte poster og eventuelt cykle sammen med deltagerne fra
Panum til HO.
Vel mødt!!

På vegne af SIMS

Claus Bo Svendsen
Kasserer

Konfliktfest
MASKERADE, THE SEQUEL
Så skal vi lige gøre opmærmsom på at der er maskeradefest i klubben d 9 maj.
Kom som alt andet end dig selv.
Biletter kan hamstres hos: Gry 3 sem, Thy 6b, Michael og Frederik 7 sem.

ANATOMI

Kære anatomistuderende,

Her følger et kort resume af vores pensum. Lær dette udenad, det vil udentvivl være dig til
hjælp til eksamen.

Det menneskelige legeme
Mennesket består af tre dele: Hovedet, kroppen og de to kimblade. Hos manden finder man
storehjernen, hos kvinden lillehjernen og hos barnet kyllingehjernen.
Lungerne bliver beskyttet af brysteholderen.

Skelettet
Skelettet er en person, der viser sit indre, og hvis ydre er blevet borte. Et skelet bør støves af
hver uge.
Hvis man ikke havde knogler, ville man blive helt flad og lige så blød som en skrå eller en
snegl.
Rygsøjlen retter ryggen og holder på rygmarven.
De skader, der kan tilstøde knoglerne er forstuvning, forvridning eller brækning. Man kan få
en forstuvning i håndleddet, ankelleddet eller i et hvilket som helst andet led. Knoglen slipper
ud af sin kapsel og begynder at rokke.
I tilfælde af brud skal man dyppe leddet i koldt vand, så vokser det sammen med det samme.
Hvis ikke, går man hen og henter lægen. Kan han ikke se noget, henter man en anden læge,
men så bliver det dyrere.
En forstuvning viser sig som en violet prydelse under huden.

Øjnene
Synsnerven tilfører hjernen de lysende ideer.
Nærsynethed kommer af at rulle med øjnene. Når man er blevet nærsynet går man til optimi-
sten. Man skal huske at skylle øjnene en gang imellem.
Fuldstændig blindhed er en uhelbredelig sygdom.

Tænderne
De forskellige slags tænder er de hvide, de gule og dem man tager på.
Man skelner også mellem fortænder, hjørnetænder og tykke tænder.
En hullet tand er en tand, der bliver dyr. Man sætter guld i tænderne for at forskrække dem og
bly for at gøre dem stærke.

Hjertet
Hjertet er et organ, der bruges til at elske. Det er en tom og flad knogle.

Fordøjelsessystemet
Når leveren ser alkoholen komme, ryster den af skræk. Man skal spise langsomt, ellers får
systemet mavepine.

Fødderne
Fødderne er færdselsorganerne. Når man går for meget, får man ondt i pladerne. Man bliver
tit nødt til at vaske fødderne pga. lugten.

Sveden
Svedkirtlerne letter arbejdet for affaldsudførslen.
Vi har over to millioner porer i kroppen. Gennem dem bliver organistens affald udskidt. Hvis
skelettets porer bliver tilstoppet, kvæles det og dør.

Sanserne
De 5 sanser er hørelsen, synet, lugten, den gode smag og den dårlige smag.

Temperaturen
Dyrenes temperatur er deres varme. Den måles med passende instrumenter.
Hvis det er en kanin for eksempel, kan dette gøres på to måder. Enten stikker man kaninen i
instrumentet, eller også stikker man instrumentet i kaninen.
Mennesket har en synlig temperatur på 37 grader.
Der er ingen forskel mellem det medicinske termometer og det atmosfæriske barometer. Men
det medicinske termometer sidder ikke på et brædt, for det ville være upraktisk.

Blødninger
For at kurere en blødning må man foretage en åreladning. Hvis det drejer sig om en blødning
fra en pulsåre, skal man lægge en knebel om den syges hals. Hvis det drejer sig om en
hårkarblødning, er det tilstrækkeligt at klippe patienten.
For at standse en næseblødning skal man stille sig på hovedet og blive i denne stilling, indtil
hjertet holder op med at slå.

God eksamen.

Mvh,Jakob Raunsø
hjælpsom anatomiprofessor

Konflikteksamen
Annoncer & Indre organer
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ER. Hver tirsdag på TV3
klokken 20.00. Se den og
bliv en bedre læge!
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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 Jonas Elmer:

Let´s Get Lost
Torsdag den 30. april kl. 20.00

 Firkløveret Mogens, Julie, Steffen og
 Thomas er fra Nørrebro, og alle omkring de
 tredive. Livet går på komisk vis med kæreste
 (-sorger), fodbold og tv - og mon ikke det er
 noget de fleste kan relatere til?

Længde: 96 minutter

Censur: Frarådes børn og ligesindede under 7 år

Forfilm: Pejsen

Konflikthjælp søges
HJÆLP - HJÆLP - HJÆLP
 - Hjælp til opgaveregning i fysiologi søges.
Det drejer sig om perioden fra 15.6-9.7 98
Du skal helst have undervist før og selvfølgelig
være bekendt med pensum.
Antal timer og løn taler vi om.

Ring til Peter på 32 54 89 87

Konflikt.......

STUDENTERKLUBBEN

Hermed indkaldes til Studenterklubbens 16. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 26. maj 1998 kl. 1600

(Ja Pingo fylder 30 den dag!)
i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det Medi-
cinske Studenterråd (1.2.5, Panum)

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overordnet plan, diskutere
Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere (ris/ros)
Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig ind den 26/5 og få kaffe og kage
med os.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Palle Rasmussen
&
Jon Lykkegaard Andersen

Konfliktklubben
Indre organer
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