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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".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR 3. sem. HR

4. sem. HR

2. sem. HR

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

MOK
nr. 28 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: 4 sem. Cellebellefest

Denne                               redaktion:

20.45
Championsleague
Finale mellem
Juve & Real i
Klubben

15.00 FCK &
Brømby mødes i
årets pokalfinale
i Parken 16.00 Generalfor-

samling i Stud-
klubben

JON LA

KRIS
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REFERAT NR. 04/98 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 20.04.1998 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Troels
Mørk Hansen (TMH), afd.læge Jørgen Andersen (JA), ovl. Jan Pødenphant, ovl. Jens Strøm,
Sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen, stud.med. Morten Breindahl (MB), sekretær
Birthe Brogaard (BB).

Afbud fra: ovl. Helle Ørding (HØ), ovl. Jens Bagger, ovl. Lene Wallin, stud. sekretær
Pernille Nygaard, stud. med. Anders Bilde, stud. med. Christina Engel, stud. med. Rikke
Sørensen, stud. med. Ghulam K. Nabi.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Referat nr. 3 af 16.03.1998: Godkendt.

3. Meddelser fra formanden: OHN orienterede på baggrund af møde med Studie-
lederen om status for studieplansrevisionen. Forslag til ny studieplan fremsendt til Undervis-
ningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Ministeriet har tilbagemeldt, at man fastholder en

Indre organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin

Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7.
semester, 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

Redaktionelt
TEKNIKKENS TRIUMF
"Sikke en dejlig dag det er idag! Solen skinner og livet går videre på trods af mine snavsede
snørrebånd." Tænkte vi da vi kom ind på MOK-redaktionen denne Mandag ved 13-tiden.
Pludselig -som et lyn fra en klar himmel- var vores gode humør forvandlet til en glæde, der
mindede om den glæde, der er ved at spise havregryn med piskefløde fortyndet med vand,
fordi der ikke er mere mælk tilbage i køleskabet mandag morgen. Vores smil forsvandt og vi
gik rundt i den form for pseudo-engageret melankolsk/irriteret tilstand, man også oplever når
man lige har fået at vide at man skal spille Dam med en socialdemokrat i 24 timer.
Vores pludselige humørforringelse skyldtes noget så simpelt som en fejl i vores UNIX-enhed
(?????????) så vi var ganske rolige.
Denne fejl er, på trods af dens relativt harmløse navn, årsag til, at vi ikke kan hente indlæg ind,
der er sendt til os på e-mail. Vi beklager meget over for dem, der ikke fik deres indlæg med i
MOK i denne uge, men vores UNIX-enhed er forhåbentlig blevet lavet så MOK igen kan
udkomme for fulde drøn i næste uge.
Apropos næste uge, så er det forårets næstsidste MOK. Det sidste nummer dette forår
udkommer onsdag den 3 Juni med deadline mandag den 1 Juni (2. Pinsedag). Husk
at hvis du sender indlæg med det kongelige danske postvæsen, så skal vi have det
senest fredag den 29 Maj.
red/Kris & Jon

bachelor-uddannelse. Kbh. Universitet har udbedt sig en redegørelse fra Undervisningsmini-
steriet om, hvorledes en bachelorgrad er planlagt i Odense/Århus.

4. Universitetssekretariatet: Receptionsdato er fastsat til fredag den 29.05.1998.
Bent Christensen tilskrives vedr. den nærmere tilrettelæggelse m.v. KLU tilskriver Drift-
afdelingen vedr. færdigmonteringen af læsesal samt afhjælpning af div. mangler, afleverings-
forretning og byggeregnskab.

5. Konkrete sager til drøftelse: a) OHN orienterede om optimering af �studenter-
lokaler� på KAS Glostrup med et PC-rum i tilknytning til det nyetablerede læserum. Afventer
tilbagemelding fra driftchef Morten Christiansson ca. uge 19, hvorefter forslag fremsendes til
Bent Christensen. FWH oplyste, at det på KAS Gentofte netop var godkendt, at man dér
samler læsesal og EDB-faciliteter i tilknytning til Fagbiblioteket. Bent Christensen oplyser, at
sygehusledelserne har pligt til at tilgodese studenterne. b) MB orienterede om brev af 03.04.1998
fra SFM vedr. fremtidig fordeling af  7. semesterstuderende på de enkelte sygehuse. Dette
skete på baggrund af KLU�s brev af 26.03.1998 efter, at der ikke var tildelt 7. semester-hold
til KAS Gentofte. c) Henvendelse fra Hillerød vedr. vaccination for hepatitis B. KLU�s
holdning er, at der ikke rutinemæssigt finder vaccination sted. d) 12. sem.  Fordeling af
medicinske og kirurgiske forelæsninger samt eksamensklinikker jf. møde den 16.03.1998
punkt 4b. En ændring vil tidligst planlægningsmæssigt kunne finde sted foråret 1999, da
planerne for efteråret 1998 er indsendt til Lektionskataloget.

6. Undervisningsplaner: a) Sekretariatet orienterede om aflyste decentrale klinik-
timer på 8. semester da tidspunkterne for den centrale undervisning i Videnskabsteori i starten
af semesteret var ændret i forhold til det oprindeligt planlagte. Dette vil i fremtiden ikke ske
uden forudgående meddelelse til Klinikudvalget. b) Materiale til lektionskataloget efteråret
1998 indsendt til SFM, men på grund af enkelte underviseres sene udmelding ved bl.a.
planlægning af eksamensklinikker på 12. semester, imødeses ekstra arbejde i forbindelse med
tilretninger. c) 3. semesterhold udsendes den 21.04.1998 til alle 3 sygehuse. d) 10. semester
� Møde afholdt i SFM den 14.04.1998 med henblik på ændring til 9 rul á 12 studenter for
foråret 1999. Afventer nærmere fra Det kliniske Institut primo maj 1998 vedr. evt. pilotpro-
jekt. KLU fremsender orientering herom til Bent Christensen. e) Orientering om brev fra prof.
Mirko Tos af 02.04.1998 vedr. manglende stillingtagen til undervisningsplaner for efterået
1998. Sagen er fremsendt til SFM den 14.04.1998. f) Orientering om brev af 17.04.1998 fra
prof. Jes Olesen vedr. eksamensklinikker på 12. semester.

7. Budgetudvalget: a) FWH har udarbejdet brev og skema til de undervisende afde-
linger vedr. undervisningsbelastning m.v. Sekretariatet udsender materialet i uge 17 sammen
med apparaturønsker for 1998. b) JS har indhentet tilbud på indkøb af �modeller� til 7. og 8.
semester. Indkøb heraf godkendt, jf. Klinikudvalgsmøde den 16.02.1998 punkt 3c. Ordnin-
gen administreres i første omgang på KAS Glostrup. Samarbejdet med LKF fortsætter. Ind-
købet kræver et aflåst rum på KAS Glostrup til opbevaring af udstyret, ligesom der skal tages
stilling til �ansættelse af studentermedhjælpere til opsyn�.

8. Studienævn for Medicin: Intet.

9. Meddelser fra studenterne: Intet.

10. Meddelser fra sekretariatet: Flytning pågår og der må påregnes unormal arbejds-
betjening fra sekretariatets side en tid endnu. Reception for nye læger afholdes fredag den
26.06.1998. KLU sender brev til dagens festtaler.

11. Eventuelt: Intet.

Mødet slut kl. 17.15.

Næste møde afholdes mandag den 8. juni 1998.

Referent

Birthe Brogaard

REFERAT NR. 03/98 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 16.03.1998 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Lene
Wallin (LW), ovl. Jens Bagger (JB), ovl. Helle Ørding (HØ), ovl. Troels Mørk Hansen
(TMH), afd.læge Jørgen Andersen (JA), stud.med. Morten Breindahl (MB), stud.med. An-
ders Bilde (AB), stud.med. Ghulam Khan Nabi (GKN), stud.med. Rikke Sørensen (RS),
stud.med. Christina Engel (CE), sekretær Birthe Brogaard (BB).

Afbud fra: Sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen, stud.sekr. Pernille Bjerregaard,
stud.med. Lotte Dinesen, ovl. Jens Strøm, stud.med. Thomas Hansen, stud.med. Faranak
Nezane Sarmady.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 02/98: Godkendt.

3. Valg af medlem til Klinikudvalget: OHN informerede om, at ovl. Erik Hippe (EH) jf.
brev af 17.02.1998 til Klinikudvalget, ønsker at udtræde som medlem af Klinikudvalget per
d.d. Lærergruppen rekonstitueredes således: HØ indtræder som ordinært medlem; ovl. Jan
Pødenphant indtræder som suppleant for HØ; TMH er suppleant for formanden.

4. Konkrete sager til drøftelse: OHN informerede om a) Brev fra prof. Mirko Tos af
19.02.1998 til KLU, i hvilket han redegør for behovet for en klinisk assistent til varetagelse af
studenterundervisningen. Da sagen rejser nogle principielle problemstillinger, har KLU
kontaktet Studielederen mhp. videre behandling. KLU indhenter oplysninger om den under-
visningsmæssige belastning på de kliniske afdelinger. Budgetudvalget udarbejder på denne
baggrund forslag til kompensation. b) FWH & AB omdelte oversigt over centrale og decen-
trale eksamensforelæsninger og eksamensklinikker på 12. sem. KLU diskuterer behovet for

MOK & Studiet
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 21

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

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen orlov i hele MAJ md.

15 - 18 14 - 15 Ulrik Bodholdt

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen Lukket pga. Kr. Him
melfartsdag.

Fredag 09 - 12 08 - 09 Maria S. 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.

OBS  OBS  OBS  OBS

DU SKAL FORNY DIT ÅRSKORT IN-
DEN DEN 15. JULI !!!
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du registeret som værende ophørt med dit
studium, og du skal dermed søge om optagelse gennem den koordinerede tilmelding påny.
Derfor HUSK at forny dit årskort.

God sommerferie !

Orientering om
OBLIGATORISK TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre på fase I (og II).

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
Pia Keller 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 Gitte 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 Gitte Bisgård der holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding på fase I er
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/1. 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 15.
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.

en mere ligelig fordeling mellem de enkelte med. og kir. kliniske specialer. KLU nedsætter 2 ad
hoc arbejdsgrupper bestående af TMH + OHN (med.) og JB + LW (kir.) + AB+ GKN mhp.
hurtig afklaring af forelæsningsrækken samt fordeling af eksa-mensklinikker. MB anfører, at
hver klinisk lektor fortsat bør undervise studenterne i minimum 4 eksamensklinikker. c)
Prognosen for 12. sem. i efteråret 1998 er ca. 40 stud., og Studielederen har godkendt plan-
lægning af 4 hold. Det forøgede studentertal afstedkommer øget undervisningsbelastning.
Forskellige løsningsmodeller diskuteres.
d) Brev af 26.02.1998 fra EH om multimedieprojekt med forespørgsel om sammensætning af
arbejdsgruppe. Som repræsentant for KLU indtræder JA i denne arbejdsgruppe. e) AB
orienterer om ombygningsplaner vedr. stud. faciliteter på KAS Glostrup. AB følger sagen op.
KLU tager kontakt til sygehusledelsen på KAS Glostrup mhp. afklaring af financiering når
nærmere oplysninger foreligger. FWH arbejder fortsat med en tilsvarende model for KAS
Gentofte.

5. Undervisningsplaner: OHN informerer om a) Problem med gennemførelse af
blodtagningskursus på KAS Glostrup på 7. sem. KLU tager kontakt til relevante afd. b)
Kliniske lektorer på KAS Gentofte tilskrevet om aflysning af undervisning af 7. sem. stude-
rende i foråret 1998 jvf. SFM beslutning. c) Der bliver 2 x 2 hold 3. sem. studerende i maj og
juni 1998. d) CE redegår for problemer med holdsætning og fordeling af 7. sem. studerende.
KAS Gentofte skal af uvis årsag ikke modtage 7. sem. studerende. SFM har kun i begrænset
omfang taget hensyn til studenternes prioritering. Kønsfordelingen er skæv. Der er ikke taget
højde for undervisningsmæssig kontinuitet mhp. de igangværende pilotprojekter (problem-
baseret undervisning og kommunikationstræning). KLU stud.- repræsentanter udarbejder
brev til Studienævn for Medicin med kopi til studieleder med forslag om, at  stud.sekr.
fremover deltager i denne fordelingsprocedure. e) Undervis-ningsplaner for efteråret 1998
udsendes til høring i uge 13.

6. Budgetudvalget: Intet nyt.

7. Studieplanen: Intet nyt.

8. Studenterne: CE anfører, at man bør være opmærksom på studenternes fysiske forhold på
Hillerød Sygehus. KLU tilslutter sig nødvendigheden af gode studenterfaciliteter på Hillerød
Sygehus, som er på højde med de øvrige hospitaler. CE er fremover kontaktperson til Hille-
rød Sygehus.

9. Sekretariatet: a) Indvielse af de nye lokaler for Klinikudvalget Københavns Amt på KAS
Herlev. KLU diskuterer nærmere detaljeret planlægning. b) Reception for nye læger i Kø-
benhavns Amt afholdes fredag den 26.06.1998. c) Lægeløfte for nye læger ved Københavns
Universitet afholdes tirsdag d. 30.06.98.

10. Studienævn for Medicin: Referat nr. 14/97 og 01/98 udsendt.

11. Eventuelt: a) LW spørger til behov for ændringer af valgprocedurerne, som de er beskre-
vet i KLU�s vedtægter samt håndtering af midlertidig rekonstitution af KLU-medlemmer og
suppleanter i forbindelse med fratrædelse før udløb af valgperiode. LW og MB fortsætter
udvalgsarbejdet med revision af vedtægterne og fremlægger forslag til ændring i løbet af
indeværende semester. b) Mødedatoer for efteråret 1998: 14.09.1998, 19.10.1998, 16.11.1998,
14.12.1998 og 18.01.1999.

Mødet slut kl. 17.15.

Næste møde afholdes 20.04.1998 kl. 15.15.

Referent

Stud. med. Morten Breindahl

BEMÆRK :
A) Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .
B) Margit B. Skousen har orlov i hele MAJ, fra uge 19 til og med uge 22 .

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

Studiet
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REGLER VED EKSAMEN

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på
studiet sommeren 1994 eller senere gælder det endvidere, 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 !

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.

ADRESSEÆNDRINGER

Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt infor-
mationer fra CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregister-
adresse, skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal
registrere. Du skal ligeledes give besked hvis du senere ønsker at de skal bruge din folkeregister-
adresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får
studie- og eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til
udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer
uvedkommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer.

Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked.

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.

Held og Lykke!

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studiet

Som Mugge Tværflæsk altid sagde:
"Hvis man spiser for meget får man ondt i maven"
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Fase I
INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI

FOR MEDICIN-STUDERENDE - VINTEREN 1998/99

For studerende, der går på 1. semester i foråret 1998 og skal til kemi-tentamen den 17.
september 1998 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33),
senest den 19. juni 1998, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-
tentamen på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 12. maj - 19. juni 1998.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

RIV UD OG GEM.
Gode råd om forberedelse til kemitentamen.

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

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

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

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

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamensæt:

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

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

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

Almen kemi:

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

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

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

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

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

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne

om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:

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

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

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

Bedømmelse af organisk kemi:

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

Bedømmelse af Almen kemi

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

OSVAL-EMNEKATALOG FOR
EFTERÅRSSEMESTERET

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

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

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

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

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

Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL

KÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-STUDERENDE

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

Opgaven skal afleveres senest fredag den 26. juni 1998 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres
sammen med en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger for at give det ene videre
til censor, og 1 eksemplar afleveres til OSVAL-sekretariatet.

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

Bedømmelserne forventes at foreligge medio august, på grund af sommerferien.
Bedømmelserne vil blive slået op på opslagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil
studerende der ikke får godkendt opgaven få besked pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsætning for indskrivning til 6. semesters
eksamen.

MØDESTED FOR 6. SEMESTER-
EKSAMINERNE - SOMMEREN 1998

Til de studerende, der skal til skriftlig eksamen på 6. semester i
sommeren 1998, fremgår det af eksamensbrevet, at I skal møde i
�Frederiksberg Hal 1, 2 eller 3�. Disse haller ligger på Jens Jessens
Vej 20 på Frederiksberg.

Oplysning af karakterer over telefonen

Efterhånden som eksamensresultateterne begynder at komme ind til
eksamenskontoret, skal vi bede alle studerende om selv at møde op og
kontrollere deres karakter på opslagstavlen foran 9.1.55a eller få en
medstuderende eller anden til at kigge, hvis man selv er forhindret. Det
er ikke muligt at få oplyst karakterer over telefonen.Skal man tilmeldes
en eventuel re-eksamen kan man udfylde en sådan tilmelding på forhånd,
som vedkommende så kan aflevere, hvis det bliver aktuelt.
I denne forbindelse skal vi ligeledes bede jer om at huske jeres
eksamensnummer, når I skal kontrollere jeres karakterer.

På forhånd tak for hjælpen

Studie- og eksamenskontoret

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

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan
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.

KURSUS I KATETERLÆGNING
- et tilbud til alle fase II studerende:
HVORDAN VAR DET NU LIGE det var med kateterstørrelser, afdækning, lidokain og
steril afvaskning? Få svaret torsdag d. 28. maj, hvor vi underviser i kateterlægning på
Laboratoriet for Kliniske Færdigheder. 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. 27. maj. Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
Studentermedhjælperne ved Laboratoriet for Kliniske Færdigheder

P.S. Husk at laboratoriet også er åbent tirsdag d. 26. maj kl.16-20 med mulighed for at træne
suturering, venflonlægning, gynækologisk undersøgelse m.m.

Studiet
LEKTIONSKATALOGER

Lektionskatalogerne for efterårssemesteret 1998 er nu sendt til trykkeriet, og kan forventes
klar til afhentning

mandag den 8. juni 1998

Lektionskatalogerne vil blive lagt frem ved studievejledningen/studienævnssekretariatet, lo-
kale 9.1.41/33.

Hvis man har behov for at planlægge arbejde ell.lign., kan en udskrift af lektionskatalogerne
ses ved henvendelse til Pia Henriksen i sekretariatet, lokale 9.1.41.

Annoncer
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

Studenterklubben

OBS! OBS! OBS!

STUDENTERKLUBBEN MEDDELER:
Klubben holder lukket for dette semester. Vi vil dog lave en fredagsbar i ny og næ, hvis vejret
tillader det,
Husk der er Championsleaguefinale mellem Juve & Real på storskærm i aften klokken
20.45. Ligeledes viser vi alle Danmarks kampe ved VM på storskærm!
Vi holder generalforsamling den 26 maj klokken 16.
Og så er der PUMPEPARTY den 29 juni.
Udlånet holder sommerferie fra d. 29/6-98 til og med d. 24/8-98. Dog
har vi ekstraordinært åbent:

Mandag d. 13/7 fra kl. 14-15
Mandag d. 10/8 fra kl. 14-15

Pøj Pøj med eksaminerne og rigtig god sommerferie.
Kjærligst
Husgruppen

Efter at Sussi & Leo var officielt dannede, begyndte vi at spille til forskellige private fester.
Vort første engagement var til en konfirmation i Løkken for ca. 26 år siden.Vi havde dengang
ikke nogen tanke om at leve af musik.Sussi ville gerne arbejde med tøj eller evt. med dyr.
Leo skulle i en bank eller sparekasse, men havde mest lyst til at lave opfindelser eller studere
et eller naturvidenskabeligt.Drømmene var der, men de virkede -som sådan nogen gør- fjerne
og uopnåelige. Imidlertid var det svært at få arbejde, og derfor blev vi ved med at være
spillemænd. På den måde kunne vi tjene en lille smule penge. At vi blev musikere var altså en
erkendelse af, at der ikke var andet arbejde at få.
Vi fik en impresario, og i mange år spillede vi til suppe, steg og is, som det så poetisk hedder.
På mange måder var det en lykkelig tid. Vi havde masser af frihed. 2 til 3 jobs pr. uge,
og lige så mange penge til os selv, som vi har i dag. Vi fik supplerende understøttelse.
I dag tjener vi styrtende med penge, men udgifterne (til kørsel, til musikanlæg og til at ansætte
hjælp) er vokset sammen med indtægten.
De økonomiske problemer -hvis vi vil have f.eks en ny sofa- er lige så store som dengang.
Det hedder stadig �spare sammen eller låne�. Ganske som de fleste andre mennesker har det.
Som en lille pudsighed kan vi forresten nævne, at vi dengang blev regnet for dygtige musikere
:-)En kort periode tog vi rundt på markedspladser og spillede to gange tyve minutter.
Mikroskopiske koncerter er en boldgade for sig selv, og vi brød os ikke om det. Når alt krudtet
skal brændes af på kun tyve minutter -det er max. seks melodier- er der ikke spillerum for
fejltagelser overhovedet. Men selvom vi aldrig blev noget særligt i den del af branchen,
var det alligevel her, vi første gang prøvede at skrive i panden, på lårene og på armene af folk.
Det skete Strandby efter den sidste af den slags koncerter, vi har givet. Vi har ikke planer om
at begynde igen. Skansen passer os bedre. Der har vi ikke seks numre at gøre godt med, men
seks timer med rige mulighederfor at foretage adskillige justeringer af repertoire og taktik i
aftenens løb. Vi har tid til at anskue vort publikum og regne ud, hvordan de skal skæres.
Vi fik et to måneders engagement på en restaurant på Grønland. Skipperkroen i Julianehåb for
nu at være helt nøjagtig. En dejlig oplevelse, og vi har stadig mange Grøndlandske venner fra
den tid. Nogle af dem bor i Skagen nu. Verden er lille, som man siger Mange mener, at vi har
en speciel underholdnings teknik. Vi lærte den faktisk ved at spille til børnenes juletræ.
Eksempelvis når julemanden kom ind, råbte Sussi:  -Unger har I set jule manden. Alle vendte
sig måbende.Sig goddag til julemanden. Unger skreg: -Goddag julemand, så højt så det
skingrede i ørerne. Han er gammel,kommenterede Sussi  I er nødt til at råbe MEGET højere.
Det gjorde de så. Metoden kunne bruges på børn og til alle mulige ting.
Vi har ændret den lidt, så den fungerer på voksne. Hvis du kommer på Skansen, kan du sikkert
gennemskue os. Det gør ikke noget. Det er stadig lige sjovt.
Læs den sindsoprivende fortsættelse i næste nr. af MOK

"Jeg vil hellere bolle en gnu!"

Ung pige fra Perm i Rusland, lægestuderende, ønsker korrespondance (på engelsk) med
tilsvarende m/k fra Danmark

Henvendelse til: Marie Larsen, Tinderhøj Vænge 28, 2610 Rødovre, tlf. 3670 5948

KONTAKTANNONCE

Studiet, annoncer & indre organer
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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 21

Træffetider:
uge 21
Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag LUKKET
________________________
Chancevagter - Hurra
Tag en håndfuld og få råd til en fed ferie, eller en kold øl i Studenterklubben!!!!
________________________
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.
Vi takker for den foreløbige indsats og håber at I fortsætter
________________________
Læsning på vagt - Igen
Tja, hvad kan man sige??? Man skal altid spørge afdelingen om lov til at læse når man er på
vagt. Hvis man får lov, skal man altid huske, hvorfor man er på vagten, nemlig får at passe en
patient. Patienten skal på trods af den kommende eksamen have din fulde opmærksomhed. Af
samme grund er det ikke altid en god idé med tung faglitteratur!!
God vagt og god eksamenslæsning.
________________________
En rigtig møgvagt - Hvad så????
Vagtchefernes arbejdsopgaver!

Hvis du har haft en rigtig møgvagt vil vi meget gerne høre om den. Dette gælder uanset
hvorfor vagten har været dårlig. En stor del af vores arbejde går ud på at sikre medlemmerne
både gode og spændende vagter. For altid at kunne opfylde dette er det utrolig vigtig, at vi får
tilbagemeldinger fra jeres vagter. Det vi helst vil høre er konstruktiv kritik - positiv som
negativ.
Er det helt �brændt sammen�, eller har du trådt godt og grundigt i spinaten i løbet af vagten så
kom til os. Hvis du selv er klar over problemerne, er det bedst at se det i øjnene. En hurtig og
imødekommende henvendelse fra en vagtchef til afdelingen kan måske spare dig får en ubeha-
gelig klage.
Brug os, det er det vi er her for.

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

Annoncer

HJEMMEVENTILATØRHOLD 4602 SØGER NYE
VENTILATØRER.
Vi passer en 2-årig dreng i Hvidovre med en stofskiftesygdom - vagterne er 10-timers natte-
vagter.

Kvalifikationer: Minimum 200 VT-timer.
Krav: Du skal kunne tage mindst 3-5 vagter pr. måned (kan være på SU).
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 28. maj 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysn.: Holdleder Anne Philipsen tlf. 35 85 37 83.

INTENSIVHOLD    4102 AFD.542,  HVIDOVRE HO-
SPITAL

Vi 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  20. maj 1998  kl. 12.00  til VB.

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

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 11/5-1998 - 17/5-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt   5  5  5  5  8  25  14  67
udækket  0  1  1  1   4  14  6  27         41

15-23
bestilt  17  22  12  15  26  11  11  104
udækket  0  1  2  3  15  0  0  21          21

23-07
bestilt  12  13  11  16  17  14  15  98
udækket  0   0  0  1  0  0  1  2 2
ialt
bestilt  34  40  28  36  51  50  40  269
udækket  0  2   3  5  19  14  7  50          19

dæknings %
100    95  93  89   63  72  83

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:   11/5-1998 - 17/5-1998

man tirs ons tors fre lør søn        ialt
ledige hold  0  0  1  3  2  2  2
arbl. vagter  0  0  2  7  7  6  6            28
planlagte vagter  18  18  18  18  18  18  18        126

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: 126
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 28

Arbejdsløshedsprocent: 23 %

HAR DU BETALT KONTINGENT ??????

Vi har 1 giroindbetalingskort der ikke er skrevet afsender på så vi ved ikke hvem der har
indbetalt kontingent. Beløbet er på kr. 786,-. Det er indbetalt på posthuset Frederiksberg Alle.
Hvis du mener det er dig, så vær sød og ring til Vagtbureauet, Kirsten Carstens.

Vagtbureauet meddeler


