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

MOK
nr. 26 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: Peter Roos

Denne                               redaktion:

20.00P8´n viser
Den engelske
patient
PIGEFILM!

15.30 Medicinsk
studenterråd
holder møde i
1.2.15

Store Bede-
dag

15.00 Super FCK
møder lyngby på
det såkaldte
Lyngby Stadion
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Styrende organer

Studiet

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 Høegh, studentersekretær
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

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.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG
MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

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

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

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK TILMELDING

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

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

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i
slutningen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldings-

blanketten afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut,
rum 18.1.12. Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

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

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

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester 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 HOLD-
SÆTNING

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.
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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.

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.

STUDIENÆVN FOR MEDICIN
MØDEDATO1. 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.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat af møde 3/98 - udsendt herfra 20/3-98
4. Studieplansrevision

a. Fremtidig IT-undervisnings strategi
                b. Behandling af volds- og torturofre

c. Handlingsplan - Kbh. Universitet
5. Virksomhedsregnskab
6. Optagekrav - bilag udsendt tidligere
7. Eksamensplan vinter 1997/98
8. Klage over emnevalg v. eksamen i skriftlig kirurgi - bilag udsendt tidligere
9. Meddelelser

a. Skrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. udmøntning af ressourcetildeling
b. Indkaldelse til NFMU møde og generalforsamling, Bergen 10.-12. maj 1998

10. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Nina Grosman gjorde opmærksom på, at Studienævnet stadig mangler
at diskutere krav til danskkundskaber. Punktet tages op snarest.

ad 2 Personsager
Studielederem gjorde indledningsvis opmærksom på vedtagelsen om, at såfremt personsager
ønskedes yderligere oplyst skulle dette meddeles administrationen dagen før studienævns-
mødet.
En ansøgning om tilladelse til et fjerde eksamensforsøg  i psykologi samt anbefaling af et 5.
eksamensforsøg i cellebiologi blev ikke imdekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget godkendtes.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 03-98 godkendt.

ad 4 Studieplansrevision
Ny studieordning
Forslaget til ny studieordning for medicin blev behandlet på Fakultetsrådsmødet d. 9. marts
1998 og planen blev vedtaget. Forslaget er fremsendt til Undervisningsministeriet og kopi er
endvidere sendt til Sundhedsstyrelsen samt Lægeforeningen.

Fra Sundhedsstyrelsen, 5. kontor forelå foreløbige kommentarer til forslaget. Der udtrykkes
tilfredshed med udkastet til studieordningen, citat �Sammenfatningsvis er der grund til stor
tilfredshed med det foreliggende udkast til studieplan, som på en række områder imødekom-
mer kritik rejst af Evalueringsinstituttet for et år siden. Sundhedsstyrelsen kan således tilslutte
sig studieplanen, såvel dens opbygning som dens indhold�.

a. Fremtidig IT-undervisnings strategi
Multimedieudvalgets indstilling til dekanatet vedr. fakultetets fremtidige

ITundervisningsstrategi var udsendt. Det oplystes endvidere at der kører et projekt i anatomi
og at et fysiologisk/biokemisk projekt er under udarbejdelse.
På forespørgsel oplystes, at udvalget var nedsat af dekanen. Udvalget er sammensat af repræ-
sentanter for institutter (inkl. odontologi) og studienævn.
Studienævnet fandt principperne i handlingsplanen udmærkede men understregede, at kvalitets-
sikring og løbende evaluering var en forudsætning. Det blev pointeret, at der var vigtigt, at
sådanne initiativer blev meget omhyggeligt evalueret.

b. Undervisning i behandling af volds- og torturofre.
Studentergruppen v/Birgitte Rode havde udarbejdet et forslag til undervisningstiltag. Der
tages kontakt til Rehabiliteringscentret v/ Jacques Gauguin.

c. Universitetets handlingsplan.
Udkast til svar til Universitetet blev forelagt studienævnet og godkendt.
Simon Serbian spurgte til Fakultetets langtidsplan og foreslog at studienævnets del af denne
blev taget op til diskussion, da han fandt, at det var vigtigt, at fakultetet  havde en klar
målsætning (handlingsplan). - Sagen tages op i Koordinationsudvalget.

ad 5 Virksomhedsregnskab
Studienævnets beskrivende del af virksomhedsregnskab var udsendt til nævnets medlemmer.
Studielederen gjorde opmærksom på, at der stadig var problemer i forbindelse med indsigt i
pengesiden.

ad 6 Optagekrav
Kravene til både kvote 1 og kvote 2 blev drøftet. Biologi ønskedes tilføjet i rækken af fag for
hvilke der kan opnås point for karakterer.
Vejledningen til udformning af levnedsbeskrivelse revideres.

ad 7 Eksamensplan, vinter 1998/99
Det fremlagte forslag blev med enkelte rettelser godkendt.

ad 8 Klage over emnevalg v. skriftlig eksamen i kirurgi
Studienævnet fandt, at hovedspørgsmålet var meget snævert og derfor ikke svarer til de krav,
der er knyttet til den generelle uddannelse i kirurgi. Dette meddeles institutlederen med henblik
på videreformidling til eksamenskollegiet.

ad 10 Meddelelser
a. Fra Undervisningsministeriet forelå skrivelse vedr. udmøntning af ressourcetildeling
b. Indkaldelse til NFMU møde og generalforsamling, Bergen 10.-12. maj 1998. Dead-line for
tilmelding er 6. april 1998.
c. Fra Valgsekretariatet var modtaget kopi af skrivelse til Undervisningsministeriet vedr.
inkonsekvens i valgstatutten samt anmodning om rettelse af dette forhold.
d. Fra den centrale Studieadministrationen forelå materiale vedr. fastsættelse optagelsestal for
1998 samt optagelsesstatistik for 1997. Ifølge FFL 98 vil optaget til medicin være uforandret
455 i 1998.

Studiet
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NYT OM SU!
-ja, det gælder også for dig

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Den nye reform omfatter alle
studerende der er begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.  Stude-
rende der er begyndt på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedre-
gel ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet af �den gamle SU-
ordning�.

Det nye består i, at fjumreklip bliver erstattet af tillægsklip, og studieaktivitets-
kravene bliver lempet.  Derudover er der kommet nye regler i forbindelse med barsel.

Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret
studietid (77 klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse, minus de klip de har brugt til
videregående uddannelser.  Alle os andre får erstattet vores fjumreklip med tillægsklip, som er
klip man kan bruge sidst i uddannelsen.  Man skal ikke søge om at få tillægsklip.

Du skal ikke længere til at søge om at få udløst fjumreklip ved dumpet eksamen eller
hvis du ikke er fagligt forberedt til at kunne gå til eksamen.  Istedet bruger du videre af dine
tildelte klip og kan i sidste ende bruge af dine tillægsklip.  Det forholder sig desværre stadig

d. Fra Matriklen forelå oversigt over kvote 2 søgningen i 1998. For lægeuddannelsen er der
tale om et fald i antallet af ansøgere med medicin som 1. prioritet mens der totalt for medicin er
tale om mindre stigning i forhold til 1997.
e. Fra Rusursusudvalget forelå en redegørelse for udvalgets arbejde. Studielederen takke
udvalget for det udførte arbejde.
f. Fra lektor Jesper Brahm, Medicinsk fysiologisk institut forelå basalfagenes forslag til
afvikling af undervisningen på 3.-6. semester i efteråret 1998 uden at ændre tidspunkt for
semesteret. Øvelsesundervisningen afholdes kl. 08-20 (3 eller 4 øvelseshold på samme dag)
i 10 dage, hvor de sene tidspunkter er forsøgt fordelt mellem holdene.
Studentergruppen var imod de sene undervisningstidspunkter og havde hellere set semestret
udvidet med 1 uge.

ad 11 Eventuelt
intet til dette punkt.

ref.   Grete Rossing

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

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!

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 !!!!

Studiet
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

sådan, at hvis man har kunnet afmelde klip, bruger man de opsparede klip før man kan gå
igang med at bruge sine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kunnet
framelde 4 klip.  Han dumper desværre en eksamen og bliver forsinket ½ år.  I sidste
ende bruger han derfor 2 tillægsklip.

Lempning af studieaktivitetskravene går ud på, at det nu bliver tilladt at være 1 år
forsinket, før man bliver erklæret inaktiv.  D.v.s. Stipendiekontoret først kontrollerer at du har
bestået eksamen 1 år efter du har fået udløst almindelige SU-klip svarende til det normale
eksaminationstidspunkt. Stipendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat,
men kun om du har bestået eksamen.

Har du født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan
du vælge at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udløses i perioden fra
2 måneder før fødslen til 6 måneder efter).  Som mand kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip
hvis du får barn 1/1/96 eller senere. Dem kan du også få som dobbeltklip.

De nye regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret at admini-
strere, så du kan for en gangs skyld glæde dig over afbureaukratisering!  Hvis du har yderli-
gere spørgsmål om hvordan reformen får indflydelse for dig, er du velkommen til at komme
forbi Studievejledningen.

Fase I
PRØVESPOT FOR  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

EVALUERING - 6. SEMESTER
Studienævnet for Medicin har genoptaget evalueringen af fag og kursusforløb på medicin-
studiet.

Evalueringsskemaer for 5.-6. semester er udsendt til alle studerende på 6. semester, der er
tilmeldt eksamen i anatomi II. Har du ikke modtaget et evalueringsskema, eller er du ikke
tilmeldt eksamen i anatomi II, skal du hente et evalueringsskema i studienævnssekretariatet,
9.1.41. Skemaet skal afleveres samme sted senest
mandag den 11. maj

Evalueringen er obligatorisk.

Spørgsmål i forbindelse med evalueringen kan rettes til undertegnede eller til studieadministrator
Leif Christensen.

Venlig hilsen

Pia Henriksen
Kontorfuldmægtig.

Fase II
LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
 er stedet, hvor du kan komme og øve dig i de praktiske procedurer, du har brug for i klinikken.
Eksempelvis:

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

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

Åbningstider for Laboratorium for Kliniske Færdigheder
                  Hverdag Weekend

PC-salen                        13-21 10-18
Laboratorierne
Øvede (alle dage)        16-21 10-18
Uøvede (kun tirs- & torsdage) 16-21 ¸
For at undgå ventetid, bedes I ringe og bestille tid på hverdage mellem kl. 13-18 eller week-
ends mellem kl. 10-18 på tlf. 3545 5407.

Kend dit venflon!!!
Tilbud til alle fase II studerende:
Torsdag d. 7 maj afholdes undervisning i venflonanlæggelse på Laboratorium for Kliniske
Færdigheder. Du vil få råd og vejledning samt mulighed for at øve dig på vores kunstige arme.
Kurserne afholdes kl.16-17:30 samt 18-19:30. Da der er begrænsede pladser, så skynd dig at
melde dig til!!! Tilmelding kan ske på tlf. 35455407 senest onsdag d. 6 maj 1998. Vi glæder
os til at se dig!
Venlig hilsen
Studentermedhjælperne

KURSUS I KLINISK SEXOLOGI 13.-20. MAJ 1998,
HAR VI MÅTTET AFLYSE.
     Det skyldes manglende tilmeldinger, hvilket formentlig beror på
     sammenfald med eksamen.
     Næste kursus afholdes 2.-4. og 7.-9. december 1998.
     Vi håber at se mange af jer der.

     Ellids Kristensen
     Klinisk lektor i sexologi

Annoncer
STUDENTERJOB - EDB-VEJLEDER
Da Panum�s edb-studiesal snarest vil udvide vagtfunktionen i dagtimerne søger vi 3 edb-
kyndige studerende.

Stillingsbeskrivelse
Edb-studiesalsvagterne hjælper brugerne, som primært er studerende ved det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, med bla. Microsoft & Corel Office-produkterne, Windows95, Epi-
Info og brug af internet. Desuden administrerer vagterne email, betaling for print og fotoko-
pier, oprettelse af brugerkonti, samt vedligeholdelse og nyinstalleringer på et netværk med 55
bruger PC�ere. Bruger-PC�erne er opsat med Windows 95, mens serverne er udstyret med
Novell og Unix (Linux).
Vagterne, som er 5 timer pr. vagt, afholdes primært i semestermånederne på alle hverdage
mellem kl. 10 og 17.

Kvalifikationer
Du skal
* være serviceminded og have tålmodighed til nybegyndere
* have et godt humør, også når det brænder på
* have godt kendskab til især Word og WordPerfect
* have almen PC erfaring og ellers interessere dig for EDB
* kunne passe en til to vagter om ugen hele semestret (også i eksamenstiden)

* Erfaring med Unix, Novell, HTML eller elektronik en fordel

Aflønning sker efter overenskomst med HK.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse, tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger
senest med posten den 15. maj 1998.  Du er velkommen til at kigge forbi i vores åbningstid,
hvis du vil vide mere, vi bor Panum Instituttet, 9.2, eller på vores hjemmeside: www.mdb.ku.dk

Ansøgningen sendes til
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat
att: Jørgen Skieller
Blegdamsvej 3
2200 København N

BØGER SÆLGES:
FASE II:

Miljø & arbejdsmedicin:
Grandjean, P: Miljø, sundhed og samfund 1 udg. 1991, som ny, kr. 280,- (nypris kr. 388,-)

Klinisk socialmedicin:
Michelsen, N. m.fl.: Klinisk socialmedicin 1 udg. 1992, som ny, kr 270,- (nypris kr. 371,-)

FASE I:

Fysiologi:
Ganong, W.F.: Rewiew of Medical Physiology 15 udg. 1989, kr. 200,-

Anatomi:
McMinn, R.M. H. et al.: A Color Atlas of Human Anatomy 2 udg. 1988, kr. 200,- Fotografier
af præparater, god til spot.

Henvendelse: tlf. 31353507

BØGER SÆLGES:
1) Medicinsk Kompendie
Nyeste udgave (14.) helt ubrugt sælges for 2200kr.
2) Klinisk neurologi og neurokirurgi helt ubrugt sælges for 400kr.
Henvendelse til : Lars 35261545-546

Studiet & annoncer
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STUDENTERSEKRETÆR  SØGES
til Klinikudvalget Rigshospitalet pr. 1. august 1998.

Stillingen er på 450 timer årligt, og arbejdsopgaverne, som varetages sammen med en anden
studentersekretær, er bl.a.:
· praktisk planlægning af undervisning og kliniske ophold
· skemalægning
· holdsætning
· vejledning af studerende
· referent ved klinikudvalgsmøder

Kvalifikationer:
Selvstændig og pligtopfyldende med overblik og sans for detaljer.
Humor samt kendskab til EDB ingen hindring.

Arbejdstid:
Fordeles efter aftale - men med flest timer placeret i august/september og januar/februar.
Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder.

Løn:
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Evt. spørgsmål:
Kan rettes til studentersekretær Benedicte Ramsing eller sekretær Rita Dalhammer på
telefon  3545 4436.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til

Klinikudvalget Rigshospitalet
Afsnit 5404, teilumbygningen
Tagensvej 9
2100 København Ø

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 18. maj 1998.

DIVERSE INFORMATIONER FRA FADL�S
SEKRETARIAT

MEDICINFORTEGNELSEN
Som du tidligere har kunnet læse i MOK, fremsender  FADL gratis  medicinfortegnelsen
til alle fase-2-medlemmer af FADL. Sekretariatet har fået oplyst, at YL�s forlag har
udsendt Medicinfortegnelsen den 28. april l998. Hvis du stadig ikke har modtaget
Medicinfortegnelsen, bør du nok væbne dig med tålmodighed, da posten er en del
usikker på grund af Storkonflikten. Hvis du i løbet af 14 dages tid endnu ikke har
modtaget Medicinfortegnelsen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet,
da det jo kan hænde, at du ikke har været registreret rigtigt i FADL�s systemer.

MANGLENDE KONTINGENTBETALING
Endnu engang må vi konstatere, at en del medlemmer stadig ikke har betalt det forfaldne
kontingent kr. 736,00  - for perioden l. februar � 31. juli l998, der er derfor fremsendt endnu
et rykkerbrev med opfordring om betaling. Som det fremgår af brevet er det muligt at etablere
en afdragsordning � så ring til sekretariatet, hvis du ikke kan overskue at betale kontingentet
på en gang.

KONTINGENTDIFFERENTIERINGEN FOR 1997:
Den 17. april l998 har sekretariatet udsendt ca. 400 tro- og love-erklæringer, til de
medlemmer som ikke har haft indtjening via Vagtbureauet. Indtil d.d. har  sekretaria-
tet modtaget 220 erklæringer retur fra de medlemmer, som opfylder betingelserne vedr.
differentieringen. Af brevet fremgår det, at sidste frist for indsendelse af erklæringen
er den 1. maj l998, men på grund af Storkonflikten er afleveringsfristen  indtil videre
udskudt til den 7. maj l998.

FADL�S TILLIDSMANDSORDNING
I MOK nr. 15 bragte FADL et stillingsopslag vedrørende besættelse af 3 tillidsmandsstillinger.
Da sekretariatet kun har modtaget 2 ansøgninger, er ansøgningsfristen udskudt til
den 7. maj l998.
Hvis du er interesseret i at søge en af tillidsmandsstillingerne kan tillidsrepræsentantreglerne
og kommissorium for tillidsmandsstilllingerne afhentes på sekretariatet.

KANDIDAT TIL SOMMER ?
Forventer du at blive kandidat til sommer ? FADL�s repræsentantskab har i februar måned d.å
besluttet, at kommende kandidater kan fortsætte med deres vagtaktivitet i den måned hvor
kandidatuddannelsen afsluttes og den efterfølgende måned. Repræsentantskabet har ligeledes
besluttet, at sekretariatet kan behandle sådanne anmodninger administrativt. Hvis du påtænker
at  tage vagter efter din kandidateksame, bedes du sende en ansøgning til FADL�s sekretariat,
hvorefter  du vil opnå dispensation i forhold til ovenstående regler.

Ugeskrift for læger:
Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne et abonnement  på �Ugeskrift for læger� via
sekretariatet. Prisen andrager 325,00 kr. pr. halvår og svarer til kostprisen for Ugeskriftet. Du
opnår ikke rabatten ved direkte henvendelse til Yngre Læger.

Med venlig hilsen
f. FADL�s sekretariat
Anette og Linda

FADL

HVAD SKAL JEG BLIVE
- og hvor?

Ved du, hvad der kræves for at blive speciallæge i det speciale, som du har i tankerne?

Ved du, hvor der er stillinger klassificeret, til dette speciale?

Ved du, hvor lang tid det tager for at blive speciallæge?

Hvis du svarer nej til bare et af disse spørgsmål, er der råd for dette.

FADL har fået den seneste udgave af bogen �Enkelstillingsklassifikationen� udgivet af
Sundhedsstyrelsen. Heri kan du finde, hvilke stillinger der klassificeret på ethvert sygehus i
Danmark. Desuden kan man slå op under speciale og se, hvordan stillingerne fordeler sig der.

Ligeledes har FADL anskaffet sig målbeskrivelserne for de enkelte grund- og grenspecialer.

Du kan nu finde ud af, hvad der skal til for at blive speciallæge og hvor du kan blive det. Alt,
hvad du skal gøre, er, at komme ind på kredsforeningen og kopiere de dele, som interesserer
dig.

Med venlig hilsen

Ellen Ostenfeld Strunge
FADL�s observatør i FAYL�s Forsknings- og Uddannelsesudvalget

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 27/4-98 - 3/5-98

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %

07-15
bestilt   9  12  4  10  14  22  16  87
udækket  1  0  0  5  0  9  1  16         18

15-23
bestilt  24  22  21  18  11  12  13  121
udækket  0  0  0  0  0  0  1  1          0,8

23-07
bestilt  22  24  19  13  17  8  12  115
udækket  0   0  0  0  0  0  0  0             0

ialt
bestilt  55  58  44  41  42  42  41  323
udækket  1  0   0  5  0  9  2  17           5

dæknings %
 99    100  100  88   100  79  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:   27/4-1998 - 3/5-1998

man tirs ons tors fre lør søn        ialt

ledige hold  1  2  2  3  4  4  3
arbl. vagter  8  4  8  10  12  12  10         64
planlagte vagter  21  21  21  21  18  18  18       138

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: 138
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 64
Arbejdsløshedsprocent: 47 %

Vagtbureauet

Annoncer & indre organer
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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 19

Træffetider:

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14  telefonisk
________________________
Chancevagter:
Vi har stadig masser af chancevagter. Ring - Ring - Ring og bliv rig!!!!!! Men husk at
overholde Arbejdsmiljøreglerne!!!!
________________________
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!!! Ring - Ring - Ring og gør en VT-kursist glad. Husk at tjekke med
afdelingen først.
________________________
Arbejdsmiljøkontrol:
FADL har nogle regler for afholdelse og planlægning af vagter. Der kommer snart mere
information 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

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

ANNONCER

Nyt Afdelingshold 4404 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.

Hold 1502 søger 5 nye medlemmer

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

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

Du skal kunne deltage i holdmødet den 20. maj  98 kl. 16.00.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14. maj 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Niclas tlf. 33 24 12 93.

Permanenthold 4301 på Neonatalklinikken på RH afd. 5023
søger 1 ventilatør snarest.

Vi dækker ikke faste vagter, men udelukkende på baggrund af afdelingens behov, samt en del
akutte vagter ved bl.a. sygdom i afdelingen.
Afdelingen er opdelt i neuro-hjerte- og kirurgteam. Er moderniseret i 1997. Vi har et
godt samarbejde med læger og sygeplejersker, og deltager i afdelingens sociale liv.

Kvalifikationer: Godkendt VT-II kursus, 300-500 VT-timer, ansøgere med
neonatal-/børneerfaring foretrækkes.

Oplæring: 4-8 ulønnede følgevagter med ventilatør.
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske - ulønnet oplæring i
blodprøvetagning med laborant af ca. 3 timers varighed.

Vagter: Min. 8 vagter de første 4 måneder, en del af disse som akutvagter, herefter
min. 4 vagter pr. 4 ugers vagtplan også i eksamensmåneder. Der er altid
mulighed for ekstravagter.
Du skal kunne oplæres i aftenvagt den 15+16/5-98 og dagvagt
den 23+24/5-98.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 7. maj 1998 kl. 12.00 til VB.
Ansættelsessamtale: Tirsdag den 12. maj 1998, du hører nærmere om tid/ste

INTENSIVHOLD 4102. AFD.542,  HVIDOVRE HOSPITAL
 søger 1 nyt medlem, oplæring i maj/juni maj og vagter fra
juni/juli 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  7. maj 1998  kl. 12.00  til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

I forbindelse med lang fredagsbar d 24-25/4..
-skete der det beklagelige, at en af mine kammeraters jakke var væk da han skulle hjem. Det må
garanteret have været et uheld, der bunder i store mængder alkohol eller andre uforudsete
omstændigheder.
Min ven er utrolig ked af at hans jakke er væk �der lå også personlige egendele i. Det drejer sig
om en mørkebrun ¾ lang læderjakke. Jeg håber der er nogen der kan opklare dette mysterium,
så min ven kan blive glad igen.
Ved du noget om det, så ring til mig. Der bliver ingen retslige efterspil.

Jesper 35369130

PS. Ingen efterlysning uden PS!

Efterlysning

Indre organer
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Basisgrupper

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

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 Ivo Caprino:

Den engelske patient
Torsdag den 7. maj kl. 20.00

 Under 2. Verdenskrig skydes grev Laszlo de
 Almasy (Ralph Fiennes) ned i Sahara under
 en ekspedition. Han er uigenkendelig af
 forbrændinger og har mistet hukommelsen.
 Sygeplejersken Hana (Juliette Binoche)
 plejer Laszlo i et forladt kloster i Toscana og
 i tilbageglimt fortælles den sørgelige historie
 om Laszlos æffære med Katharine (Kristin
 Scott Thomas), som var gift med en af
 ekspeditionens deltagere. En veteran fra de
 allierede styrker (Willem Dafoe) dukker op i
 klostret og vigtige detaljer om Laszlos fortid
 afsløres.

RUS-BOG 1998
RUS-Bogen er ment som en introduktion til nye medicin-studerende. Alle der mener, de har
informationer - af mere eller mindre seriøs karakter - der vil komme nye studerende til gode,
bedes nedfælde disse og sende dem til RUS-Bogsgruppen på nedenstående adresse. Denne
opfordring er især tilsigtet alle studenterorganisationerne. RUS-Bogsgruppen forbeholder
sig ret til at redigere alle indlæg!

Med venlig hilsen fra
RUS-Bogsgruppen

Andreas Bjerrum
E-mail: Tarzan@rhk.dk

Rusnews

NØGLER BYTTES
2. weekendseminar har givet anledning til følgende annonce:

Ønskes: Et stk. Thaila-nøgle, til rum nr. 12, påhæftet træklods.

Haves: Et stk. nøgle af ukendt oprindelse.

Mangler du en løs nøgle, eller er du pludselig blevet en nøgle rigere (evt. plus en træklods), så
kontakt:

Bue, tlf. 32 87 66 60.

Indre organer



10

MSR side nr. 5 • 6. maj 1998 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/mf/ email: mf@studmed.ku.dk

Mødekalender

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

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

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

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

Det Medicinske Studenterråd indkalder hermed
til

Fællesmøde
Tirsdag den 12. maj 1998, kl. 15.30

Mødelokalet 1.2.15

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

- Afløsningsopgaver
5. Fællesrådsmøde i Forenede
   Studenterråd
6. Eventuelt

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

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

Ad. 4: Studienævnet for Medicin afholder møde
onsdag den 13. maj 1998. Vi gennemgår
dagsordenen detaljeret og behandler diverse
emner, hvor en samlet studenterholdning er
påkrævet. Der behandles selvfølgelig ikke
personsager under punktet. Disse sager er
forbeholdt de valgte medlemmer af studienævnet,
som under behandlingen er underlagt tavs-
hedspligt.

Det Medicinske Studenterråd har sat et
bestemt punkt på studienævnsmødets dagsorden
– nemlig "afløsningsopgaver". Reglerne for at
kunne skrive afløsningsopgaver er pt. ikke altid
lige klare. Der vil til mødet være et oplæg om
emnet forud for behandling.

Ad. 5: Forenede Studenterråd (der som bekendt
er vores studenterorganisationen for hele
Københavns Universitets studerende) afholder
Fællesrådsmøde tordag den 14. maj. Dagsordenen
er optryk andet steds på siden her. Vi vil kort
gennemgå dagsordenen og forberede os på
udvalgte emner. Specielt til emnerne "ligestilling"
og "landspolitiske visioner" bør vi sende et par
personer til mødet; men også "evaluering" bør
have et medicinsk input. Simon Serbian vil
præsentere punkterne på vores møde.

Vel mødt !

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand, Det Medicinske Studenterråd

Forenede Studenterråd indkalder hermed til

Fællesrådsmøde
Torsdag den 14. maj 1998, kl. 18.00

Fiostræde 10, i baghuset

- Forenede Studenterråd byder på et let måltid i
forbindelse med mødet -

Dagsorden:
1. Formalia
2. Kort nyt fra fagrådene
3. Fællesrådsmødebespisning og
     tidspunkt
4. Evalueringsformer
5. Landspolitiske visioner
6. Faglig supplering
7. Valg til ligestillingsudvalg
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Ad. 1: Referatet af sidste fællesrådsmøde (den
23. april 1998) er optrykt i det interne blad Infor-
mation & Debat nr. 5. Dette findes på Det
Medicinske Studenterråds kontor til gennemsyn.

Ad. 3: Da bespisningen på fællesrådsmøderne
ofte forlænger møderne med optil en time, og da
møderne ofte varer fire til seks timer, skal der på
dette punkt overvejes om der i fremtiden fortsat
bør være bespisning til møderne.

Ad. 4: Næsten alle kurser på Københavns
Universitet bliver evalueret internt på et eller andet
tidspunkt. Hvordan foregår disse evalueringer?
Er der nogle gode ideer, vi kan få fra andre studier
end vores eget? Der vil foreligge et bredt udvalg
af beskrivelser af evalueringsformer til afhentning
på Forenede Studenterråds sekretariat (i Fiol-
stræde 10) til afhentning fra den 7. maj 1998.

Ad. 5: Hvordan forestiller Forenede Studenterråd
sig, at en samlet landsorganisation for studerende
under videregående uddannelse skal se ud? Et
oplæg til emnet kan afhentes på Det Medicinske
Studenterråds kontor fra den 7. maj 1998.

Ad. 6: Der er som bekendt kommet et oplæg om
faglig supplering fra Undervisningsministeriet.

Det er et oplæg, der er meget anderledes, end
det vi kender i dag. Vi skal diskutere, hvorledes
vi ønsker at se strukturen og indholdet af en sådan
faglig supplering.

Ad. 8: Meddelelser må om muligt gerne
præsenteres på skrift. Der findes korte
meddelelser fra Forenede Studenterråd optrykt i
Information & Debat nr. 5. Dette blad findes på
Det Medicinske Stuenterråds kontor til gennem-
syn.

Generelt om Fællesrådsmødet
Fællesrådsmøderne afholdes semesteret igennem
hver tredie uge. Alle studerende der er indskrevet
på Københavns Universitet kan møde på og har
dermed både tale- og stemmeret. Derudover har
de enkelte fagråd i Forenede Studenterråd en
mængde stemmer som altså viderebringes på
mødet via repræsentanter fra disse fagråd.

Det Medicinske Studenterråd (der er de
medicinstuderendes fagråd i Forenede
Studenterråd) har i kraft af vores fags størrelse
13 stemmer. Der skal være tre repræsentanter til
stede på mødet for at bære alle stemmerne.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at
kontakte Simon Serbian på telefon 3538-3559.
a s d f
asdfet forventes, at der nedsættes et
ligestillingsudvalg på Københavns Universitet.
Personer, der ønsker at sidde i dette udvalg, bedes
udforme et opstillingsgrundlag (en lille A4-side)
og aflevere den til Forenede Studenterråds
sekretariat senest den 12. maj 1998.

Ny studenterorganisation?
Der er oprettet et såkaldt Øresunds-
universitet. Et nyt afholdt studentertræf
på Lunds Universitet har åbnet mulig-
heden for at skabe en organisation mel-
lem studerende i regionen.

MSR
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