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TIL ALLE FADL-MEDLEMMER !

FADL skal indsamle krav til lægevikaroverenskomsten 1999. Har du
nogle ønsker til en forbedret overenskomst, så skriv dem ned og send
dem enten til din egen kredsforening eller mail direkte til Hoved-
foreningen på bc@fadl.dk.

Til inspiration:

Barselsorlov
Højere Løn
Boligbetaling
Samme løn i H:S og ARF

Jeg kunne godt tænke mig at lægevikaroverenskomsten blev forbedret med
følgende:
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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
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Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR 3. sem. HR

4. sem. HR

2. sem. HR

MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 9 årg. 31
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: FADL

Denne                               redaktion:

16.30IMCC fore-
drag i DAM

20.45 Hmmm!
Brøndby er nede
0-2 i sæt mod
Man United (0-6,
2-6) Men trods alt
så pøj pøj

20.00 P8'n viser
Clockwork orange
& Full metal Jacket
1/2 time senere
møder FCK Chel-
sea i parken
Forza FCK

Lang fredag
til 24 i
Klubben

16.30 GIM
foredrag i 1.2.66
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Redaktionelt
MURPHY'S LAWMURPHY'S LAWMURPHY'S LAWMURPHY'S LAWMURPHY'S LAW
Med sædvanlig sans for dramatik og timing lykkedes det  MOK-redaktionens postserver at
bryde sammen præcis klokken 13.42.
6 minutter senere kunne den erklæres udenfor terapeutisk rækkevidde. Hvis du er en af de
uheldige der har sendt dit indlæg omkring dette tidspunkt beklager vi meget. Dit indlæg vil selv-
følgelig komme med i næste uge. Sorry!
MOK-red/Jon

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:ALG:ALG:ALG:ALG:

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 og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte)  15.00 � 16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
NN, studentersekretær
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: torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
NN, studentersekretær
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 45, 46 og 47

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

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen ( Ulrik tager
træffetiden i uge 46 )

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt ( Maria tager træffetiden i uge 46 )

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen

Fredag 13.30 � 14.30 10.30 � 13.30 Jon Prause  ( Ingen træffetid i uge 46
 eller i uge 47 )

Bemærkninger:
Jes Braagaard holder orlov i november og december måned

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid.Vejleder. Bemærkning.
Onsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign.
) samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41 Pia Henriksen tlf. 35
32 70 93 lokale 9.1.41

ORLOV, SEMESTERFRI ELLER HVAD ?

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

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

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

Orlov - hvornår og hvor længe.  Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige be-
grænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen
og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov
gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en
orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået.
Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værne-
pligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til at få gentaget den undervisning, som du er gået
glip af.

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

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

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

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

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

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

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

FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!

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

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne problemer

Studienævnet

MOK & Studiet
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HVHVHVHVHVAD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end 56.892 kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1998, når du melder klip fra:

Fravalg Fribeløb Udbetalt
- 0 klip 56892,- 12 mdr.
- 1 klip (+ 7099,-) 63991,- 11 mdr.
- 2 klip (+ 7099,-) 71090,- 10 mdr.
- 3 klip (+ 7099,-) 78189,- 9 mdr.
- 4 klip (+ 7099,-) 85288,- 8 mdr.
- 5 klip (+ 7099,-) 92387,- 7 mdr.
- 6 klip (+ 7099,-) 99486,- 6 mdr.
- 7 klip (+ 7099,-) 106585,- 5 mdr.
- 8 klip (+ 7099,-) 113684,- 4 mdr.
- 9 klip (+ 7099,-) 120783,- 3 mdr.
- 10 klip (+ 7099,-) 127882,- 2 mdr.
- 11 klip (+ 7099,-) 134981,- 1 mdr.
- 12 klip (+ 7099,-) ubegrænset 0 mdr.

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 17.122,- pr. barn.

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

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af forskellen mellem det laveste og det
mellemste fribeløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7%
tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse,
og få udbetalt evt. overskydende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes
beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.
Du kan se hvor meget du skal betale tilbage fra 1997 på SU-styrelsens hjemmeside: www.SU.dk/
su-regeler/videregaaende/97simuleringfribel.htl
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

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

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

Almindelige spørgsmål omkring SU kan der findes svar på på deres hjemmeside på adressen:
www.su.dk

Med venlig hilsen
Studievej ledningenStudievej ledningenStudievej ledningenStudievej ledningenStudievej ledningen

Fase I

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, efter-
hånden 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.

KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Fordelingen på hold til dette semesters kliniske grundkursus er nu afsluttet, og listerne er hængt
op på tavlen i vandrehallen.

Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. semester fandt sted, skal du straks aflevere din nye
adresse til undertegnede, så klinikudvalget kan sende dig brev om kurset.

Skulle der være behov for at bytte, kan det ske ved at udfylde og aflevere en bytteseddel senest
 onsdag den 4. november

til undertegnede i lokale 9.1.41. Byttesedlerne kan hentes på opslagstavlen ved kontoret. Der kan
kun byttes, hvis man finder en at bytte med!

Eksamenskontoret modtager kopi af fordelingen, så placering af eksamen så vidt muligt kan ske
hensigtsmæssigt.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

5. SEMESTER JULEFROKOST5. SEMESTER JULEFROKOST5. SEMESTER JULEFROKOST5. SEMESTER JULEFROKOST5. SEMESTER JULEFROKOST.....

Er du syg, træt og tung om hjertet, så kom til Jesus-bar lørdag d. 5. 12.

Afsæt dit sind og din pung.

P.S. Dilettanter søges til krybbespil, meld dig hos din HR�er.

Studiet
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DEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRATORER  PÅ MIKROSKOPISKTORER  PÅ MIKROSKOPISKTORER  PÅ MIKROSKOPISKTORER  PÅ MIKROSKOPISKTORER  PÅ MIKROSKOPISK
STUDIESALSTUDIESALSTUDIESALSTUDIESALSTUDIESAL

Hermed en oversigt over  hvornår der er demonstratorer på den mikroskopiske studiesal i resten
af semestret.  Demonstratorerne kan svare på spørgsmål vedrørende almen histologi  (4 sem.) og
speciel histologi  (5.-6. sem.)  -  fx : hvordan  ser  ... ud ?   Hvordan genkender jeg....?  osv. -  og
kan være behjælpelige med gode råd  til  en bedre spotteknik  og  til afhjælpning af differential-
diagnostiske problemer  (hvordan ser jeg forskel på  ....og....?). Bemærk: I ugerne op til eksa-
men opsættes jævnligt prøvespots (rekonstruktioner af tidligere eksamener)  på studiesalen
- prøv dem!
Se opslag på studiesalen vedrørende �overlevelseskurser�.

DATO TIDSRUM DEMONSTRATOR

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER
Mandag 2/11 12 - 19 Frederik Hengstenberg
Tirsdag  3/11 16 - 19 Frederik Hengstenberg
Onsdag  4/11 12 - 19 Frederik Hengstenberg
Torsdag  5/11 12 - 14 Frederik Hengstenberg
Fredag 6/11 13 - 19 Nolan Mattsson
Mandag 9/11 . 13 - 19 Nolan Mattsson
Tirsdag 10/11   9 - 15 Nolan Mattsson

16 - 19 Frederik Hengstenberg
Torsdag 12/11   9 - 16 Nolan Mattsson

16 - 19 Frederik Hengstenberg
Fredag 13/11   9 - 16 Nolan Mattsson
Mandag 16/11   9 - 16 Nolan Mattsson

16 - 19 Frederik Hengstenberg
Tirsdag 17/11   9 - 14, 16 - 19 Frederik Hengstenberg
Onsdag 18/11 16 - 19 Frederik Hengstenberg
Torsdag 19/11   9 - 19 Nina Nicolaisen

10 - 13 Frederik Hengstenberg
Fredag 20/11   9 - 19 Nina Nicolaisen

14 - 19 Frederik Hengstenberg
Mandag  23/11   9 - 19 Nina Nicolaisen
Tirsdag 24/11   9 - 19 Nina Nicolaisen

10 - 13 Frederik Hengstenberg
Onsdag 25/11   9 - 19 Nina Nicolaisen

14 - 19 Frederik Hengstenberg
Torsdag  26/11   9 - 19 Nina Nicolaisen

10 - 19 Frederik Hengstenberg
Fredag  27/11   9 - 14,16 - 19 Frederik Hengstenberg

10 - 20 Nina Nicolaisen
Mandag 30/11 10 - 20 Frederik Hengstenberg

9 - 19 Nina Nicolaisen
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER
Fredag      4/12   9 - 12 Nina Nicolaisen
Mandag    7/12 10 - 16 Nina Nicolaisen
Tirsdag     8/12 10 - 16 Frederik Hengstenberg
Onsdag     9/12 10 - 17 Nina Nicolaisen
Fredag    11/12 10 - 16 Frederik Hengstenberg
Mandag  14/12 10 - 17 Nina Nicolaisen
Tirsdag   15/12 10 - 17 Nina Nicolaisen
Onsdag   16/12 10 - 18 Frederik Hengstenberg
Torsdag  17/12   9 - 19 Nolan Mattsson
Fredag    18/12   9 - 19 Nolan Mattsson
Mandag  21/12 10 - 16 Frederik Hengstenberg
Tirsdag   22/12   9 - 19 Nolan Mattsson
Onsdag   23/12   9 - 16 Nolan Mattsson
Mandag  28/12   9 - 19 Nolan Mattsson
Tirsdag   29/12   9 - 19 Nolan Mattsson
Onsdag   30/12   9 - 19 Nolan Mattsson

Bemærk :  Ovenstående  demonstratortider skal  ikke forveksles med studiesalens åbningstider
,  idet studiesalen  også har åbent uden for de anførte tidsrum (bare uden en demonstrator til
stede)),  nemlig på alle hverdage fra 9 - 19  (normalt) .

JULEFROKOST
1. SEMESTER
SAMT
RUSVEJLEDERE

TIRSDAG DEN
8. DECEMBER 1998
KLOKKEN 17.00-?

BILLETTER KØBES HOS DIN
HOLD REPRÆSENTANT
FRA DEN 16. - 20.
NOVEMBER
PRIS 100,- KR.

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 godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser 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-sekre-
tariatet.

PENSUM I FARMAKOLOGI - 7. OG 8. SEMESTER

Bemærk venligst nedenstående korrektion til læselisten til lærebogen Basic & Clinical
Pharmacology, B.G. Katzung ed.,
7th ed.
   For pensum indenfor delområdet cancerkemoterapeutika ved farmakologieksamen vinter 1998/
99 og sommer 1999 er nedenstående gældende:

Kapitel 55 til side 905 (The Leukemias) (minus tabel 55-7).

Med venlig hilsen
Nina Grosman

VIGTIGT � til alle studerende på 6. semester og  Fase II

Fristen for rettidig afmelding til undervisninge for
forårssemestrene på Fase II er rykket frem til 10. januar.

Med venlig hilsen

Berit Cecilie Brix
Studieadministrationen

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig de praktiske procedurer,
de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse,
avanceret genoplivning, GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM program-
mer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for LKF
Hverdage Weekend

PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Pladser
121198 16.00-17.30 Sutur Alt optaget
121198 18.00-19.30 Sutur Alt optaget
191198 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
011298 16.00-17.30 Sutur Alt optaget
011298 18.00-19.30 Sutur Alt optaget
031298 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
101298 16.30-19.00 Gynækologi Alt optaget

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.  Husk at melde afbud i god tid,
således at andre kan benytte pladsen.  Ring og hør om der er afbuds-pladser tirsdage ml. 12-14
og fredage ml. 11-13  på tlf 35455407.
NBHusk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for ram-
pen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

Studiet
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Annoncer
SCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIAT SØGEST SØGEST SØGEST SØGEST SØGES

Idrætsmedicinsk interesseret stud.med. søges til humanfysiologisk projekt omhandlende inflam-
matoriske og stofskifte forandringer i sene- og muskelvæv under muskelarbejde, til belysning af
mekanismer bag overbelastningsskader ved idræt. Der opnås kundskaber indenfor mikrodialyse
teknik, og projektet vil kunne danne udgangspunkt for udfærdigelse af OSVAL 2 opgave.

Dele af projektet er allerede i gang i samarbejde med udenlandsk forskergruppe, og vil foregå på
Idrætsmedicinask Forskningsenhed/Team Danmarks testcenter, bygn 8, Bispebjerg Hospital.

Mulighed for ansøgning om aflønning som scholarstipendiat i et år snarest.

Henvendelse til Michael Kjær, Prof.ovl.dr.med., Idrætsmedicinsk Forskninsenhed, tlf: 35316089
(fra mandag 9.nov), fax: 3531 6097, e-mail: m.kjaer@mfi.ku.dk

KLINISK SOCIALMEDICIN SÆLGES.KLINISK SOCIALMEDICIN SÆLGES.KLINISK SOCIALMEDICIN SÆLGES.KLINISK SOCIALMEDICIN SÆLGES.KLINISK SOCIALMEDICIN SÆLGES.
 Indbundet, uden streger og fuldstændig som ny! Fås for kun kr. 250,- ved henvendelse på
3918 2630.�

Mvh. Ole I. Hansen. Annoncen bedes bragt nu på onsdag.

STUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENS
KEMISKE FKEMISKE FKEMISKE FKEMISKE FKEMISKE FABRIKABRIKABRIKABRIKABRIK

Til  Medicinsk afdeling søges en stud.med. til timelønnet akademisk arbejde. Din opgave vil være
at hjælpe projektets kliniske koordinator med gennemgang af de indtastede data vedr. en klinisk
undersøgelse. Jobbet forudsætter, at du har bestået det kliniske kursus i neurologi.

Der er tale om ca. 300 arbejdstimer indtil udgangen af 1999. Dog skal en del af opgaven svarende
til ca.100 timer afvikles inden medio december 1998.
Tiltrædelse: snarest.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Ewa Lindenstrøm på 44 94
58 88 lokal 2565, eller Vibeke Dengsø, lokal 2544.

Send din ansøgning mærket �080� til Personaleafdelingen hurtigst muligt.

 SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD ! SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD ! SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD ! SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD ! SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD !
EN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AT STØTTE EN GODT STØTTE EN GODT STØTTE EN GODT STØTTE EN GODT STØTTE EN GOD
SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !

 LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY !!
 Niels Lan Doky er en eminent jazzpianist, som har arbejdet sammen med mange kendte kunst-
nere. Han indspillede i foråret 1998 en plade, � Something Special �, på hvilken  bl.a.  Sanne
Salomonsen,  Maria Montell , Kim Larsen , Søren Sko, Nikolaj Steen, Otto Brandenburg og
Monique optræder .

Pladen �Niels Lan Doky� udkom i august 1998. På denne  fortolker han kendte rock-og pop-
numre som  bl.a. �Sledgehammer�, �I believe I can fly� og  �Tears in Heaven� med stor elegance,
fornemmelse for det oprindelige nummer og stor respekt for jazzmusikkens udtryk .
Han kommer nu til Danmark på turné, og én af koncerterne bliver afholdt til fordel for

                                                           LÆGER UDEN GRÆNSER

                             LØRDAG   d. 5. December  1998  kl . 21.00   i Falkoner Teateret

Læger Uden Grænser er mere end 2.500 frivillige læger og sygeplejersker fra hele verden, der
yder hjælp til nødlidende mennesker i verdens katastrofeområder
Det er en privat, humanitær organisation, som er uafhængig af regeringer og andre organisatio-
ner. Læger Uden Grænser kan således rykke ud, når det skønnes nødvendigt � med eller uden
tilladelse.
Vi er ofte de første, der når frem, og i mange områder er vi den eneste lægehjælp overhovedet !

På Niels Lan Doky´s opfordring har  Læger Uden Grænser desuden inviteret en række kendte
personer fra musik og film-branchen.
Jeg opfordrer dig/jer til at kontakte Læger Uden Grænser for tilmelding, da det er en enestående
chance for at møde både Niels Lan Doky og tillige måske netop et af dine / jeres  idoler, samtidig
med at du/ I støtter en god sag !!

Billetpris  285,- kr
SÆRLIG RABAT FOR MEDICINSTUDERENDE :    225,- kr

EKSTRA RABAT : Ved køb af 10 billetter er den 10. billet gratis !
GRATIS vin, øl og vand ad libitum serveres i pausen som tak for køb af billtten.

Der er rift om billetterne. Hvis du vil være sikker på at få en plads, anbefaler vi, at du tilmelder dig
hurtigst muligt.

Bestil girokort/billet (ter )  NU  hos :

Læger Uden Grænser, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 63 01    fax : 39 62 61 04      e-mail: msf-dk_mail@brussels.msf.org

Husk: Gem din/ jeres girokvittering, da den gælder som adgangsbillet

På vegne af Læger Uden Grænser � tak fordi du vil hjælpe med at hjælpe folk i nød.

Venlig hilsen
Stud.med
Maybritt O´Hare
Evt. spørgsmål/tilmeldinger modtages gerne på e-mail : doc_may@iname.com

FADL
SUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERAT AF DETT AF DETT AF DETT AF DETT AF DET
KONSTITUERENDE KKR-MØDE PKONSTITUERENDE KKR-MØDE PKONSTITUERENDE KKR-MØDE PKONSTITUERENDE KKR-MØDE PKONSTITUERENDE KKR-MØDE PARARARARART 1T 1T 1T 1T 1

Fredag den 30. oktober var der konstituerende KKR-møde part 1, hvor valgresultatet blev offent-
liggjort og det nye KKR sat. Vi har nu fået en kvinde som formand, nemlig Stine Sloth. Bestyrelsen
består af Stine Sloth (formand), Brian Bjørn, Peter O. Svenningsen, Anders Toft, Rasmus Ripa,
Dines H. Sønderstrup og undertegnede, Margrethe Lynggaard. Suppleanterne nævnes her i
prioriteret rækkefølge: Morten Lauritsen, Andreas Bjerrum og Gordon Jehu.
Til FADL, Hovedforeningen skulle findes 4 hovedbestyrelsesmedlemmer. Det blev Brian Bjørn,
der med sig har kredsformanden Stine Sloth (�født medlem�), sidste års kredsformand Peter O.
Svenningsen, sidste års KKR-politiker Andreas Bjerrum og et nyt ansigt i FADL-sammenhæng
Hans �Thy� Andresen.

Det konstituerende møde part 1 foregik i en afslappet og venlig atmosfære, og der er lagt grundlag
for et godt samarbejde. Der er kommet nye spændende mennesker med, og det er vældigt. De
resterende udvalg besættes / nedsættes tirsdag den 3 november til part 2.

TAK for at I stemte og dermed for et godt valg. (Skulle nogle være interesseret i at vide hvordan
mandaterne blev fordelt til bestyrelse mv. kan Brian Bjørn fortælle en masse om den d�Hondtske
metode).

Udført af Margrethe D. Lynggaard og assisteret af Brian Bjørn

NÅR HJERNEN ER DØDNÅR HJERNEN ER DØDNÅR HJERNEN ER DØDNÅR HJERNEN ER DØDNÅR HJERNEN ER DØD
Organdonation - ja eller nej
Få større viden inden du træffer dit valg

Debatmøde om organdonation og -transplantation
Dato: TORSDAG d. 12. NOVEMBER 1998
Tidspunkt: kl. 16.00 - 18.30
Sted: Rigshospitalet, auditorium 2

Oplæg ved:
Michael Kosteljanetz, overlæge, Neurokirurgisk afdeling
Charlotte Gade, sygeplejerske, Neurokirurgisk afdeling
Inger Palfelt, transplantationskoordinator
Søren Mandrup, Hjerte- og levertransplanteret, Transplantationsgruppens
Informatørkorps
Søren Holm, læge, Ph.D, Panum Instituttet, medlem af Etisk Råd

ALLE ER VELKOMNE

Arrangør: Patientbiblioteket og Neurocentret, Rigshospitalet

FOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHED

Forebyggelse af sygdom
Transcendental Meditation er et program
til dyb hvile og dermed effektiv regenerering
og fornyelse af nervesystemet.
Derfor er mange læger begyndt at anbefale
Transcendental Meditation som et middel mod stress.

Virkningerne af Transcendental Meditation er særdelesveldokumenterede, bl.a. den blodtryks-
sænkende effekt. Over 400 videnskabelige undersøgelser udført på universiteter og
forskningsinstutitioner verden over  (offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter)
viser, at Transcendental Meditation genskaber den naturlige balance i sind, krop og adfærd.
Resultatet er øget velvære, energi og livsglæde, som fører til bedre helbred og større vitalitet.
Mange oplever desuden bedre hukommelse, bedre koncentrationsevne
og større mental klarhed.Derfor er Transcendental Meditation et effektivt middel til  forebyggelse
af sygdom og fremme af sundhed.
STED:  Center for Transcendental Meditation
VESTERBROGADE 41 D
TID: ONSDAG den 11. november kl. 19.30
Entre: 35 kr
Alle med interesse for sundhed er velkomne.
Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

Annoncer & Indre organer



7
FFFFFADL-VADL-VADL-VADL-VADL-VALGET 1998/99ALGET 1998/99ALGET 1998/99ALGET 1998/99ALGET 1998/99

Mandatfordeling på de enkelte lister og personlige
stemmer
Liste A � Listestemmer:     35 Resultat
Peter O. Svenningsen 8 Valgt
Andreas H. Lundh 3 Valgt
Jakob Møller Hansen 6 Valgt
Allan Evald Nielsen 2 Suppleant for listerne A og B
Christopher Schäfer 3 Valgt
stemmer i alt 57

Liste B: Resultat
Thomas Brander 62 Valgt

Liste C � Listestemmer:    83 Resultat
Margrethe Lynggaard 27 Valgt
Anders Dyhr Toft 10 Valgt
Rasmus Ripa 6 Valgt
Mads Dalsgaard 13 Valgt
Emil D. Bartels 8 Valgt
Stine Sloth 11 Valgt
Søren Gottlieb 5 Valgt
Dines H. Sønderstrup 11 Valgt
Morten Lauritsen 6 Valgt
Stemmer i alt 180

Liste D: Resultat
Nikolaj B. Bak 20 Valgt

Liste E: Resultat
Peter Roy Kirkegaard 5 Suppleant for listerne C, D, F og G

Liste F � Listestemmer     54 Resultat
Andreas Bjerrum 15 Valgt
Gordon Jehu 7 Valgt
Hans U. Andresen 13 Valgt
Thomas Andersen 1 Valgt
Stemmer i alt 90

Liste G Resultat
Brian Bjørn 71 Valgt

Liste H Resultat
Morten K. Nielsen 70 Valg
Og således blev det nye repræsentantskab valgt - Tillykke!

VALGRAPPORVALGRAPPORVALGRAPPORVALGRAPPORVALGRAPPORT FOR VT FOR VT FOR VT FOR VT FOR VALGET TIL FALGET TIL FALGET TIL FALGET TIL FALGET TIL FADL, KØBEN-ADL, KØBEN-ADL, KØBEN-ADL, KØBEN-ADL, KØBEN-
HAHAHAHAHAVN KREDSFORENINGS REPRÆSENTVN KREDSFORENINGS REPRÆSENTVN KREDSFORENINGS REPRÆSENTVN KREDSFORENINGS REPRÆSENTVN KREDSFORENINGS REPRÆSENTANTANTANTANTANT-----
SKAB AFHOLDT I EFTERÅRET 1998.SKAB AFHOLDT I EFTERÅRET 1998.SKAB AFHOLDT I EFTERÅRET 1998.SKAB AFHOLDT I EFTERÅRET 1998.SKAB AFHOLDT I EFTERÅRET 1998.

Til valget er der den 6. oktober 1998 udsendt 1957 stemmesedler til medlemmerne i Københavns
Kredsforening. Der er ikke afsendt ekstra stemmesedler herefter. Der er kommet 22 stemmesed-
ler retur med ubekendt adresse.

Valget blev optalt den 26. oktober 1998. Stemmesedler poststemplet senest den 23. oktober 1998
og stemmesedler lagt i stemmeurnerne senest fredag den 23. kl. 15.00 blev talt.

Der er afgivet 609 stemmer, svarende til en valgdeltagelse på 31%. Der var afgivet 3 ugyldige
stemmer.

Mandatfordelingen er sket i overensstemmelse med valgregulativet, og fremgår af vedlagte liste.
Det skal dog her bemærkes, at følgende suppleanter er valgt:

Allan Evald Nielsen er suppleant for listerne A og B
Peter Roy Kirkegaard er suppleant for listerne C, D, F og G

Såfremt der ikke er gjort indsigelser senest den 6. november 1998, betragter vi valget for gyldigt.

Med venlig hilsen

Lise Pil Ingversen Simon Serbian
Valgkontrollant Valgkontrollant

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 26/10-1998 - 01/11-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt              %
07-15
bestilt 6 4 7 7 10 27 6 67
udækket 3 3 3 6 0 5 2 22              32

15-23
bestilt 13 14 20 14 19 15 7 102
udækket 0 2 4 1 0 0 0 7 6

23-07
bestilt 17 18 17 21 26 13 12 124
udækket  0 3 3 0 2 0 1 9 7

ialt
bestilt 36 36 44 42 55 55 25 293
udækket  3 8 10 7 2 5 3 38            12
dæknings %

91 77 77 83 96 90 88

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:   26/10-1998- 01/11-1998

man tirs ons tors fre lør søn           ialt
ledige hold 1 2 1 1 1 3 3
arbl. vagter 3 5 4 1 3 8 8                32
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

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 45
Træffetider
onsdag d.  4.11  klokken 15-16
fredag d.   6.11  klokken 13-14
mandag d. 9.11 klokken 14-15

Tlf. vagtchefkontoret: 3524 5404
E-mail: vc-kvb@fadl.dk

EFTERLEFTERLEFTERLEFTERLEFTERLYSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!

Vi har fået 2 indbetalinger til kontingent på kr. 786,-. Det er helt fint, men vi ved ikke hvem der er
afsender, da der intet navn står. Det ene er indbetalt på Gentofte Postkontor den 16. oktober 1998
og det andet i Den Danske Bank den 21.oktober 1998

Hvis det er dig bedes du kontakte Kirsten Carstens på VB.

ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Hold 1502 søger 3 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 23. novber 1998, og kunne tage vagter allerede i novem-
ber måned.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 5. nov. 1998 kl. 12.00 her på VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Niclas tlf. 28 14 75 27.

Indre organer & Vagtbureauet
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Nyt hjemme-SPV-hold 1702 søger  to medlemmer

Holdet skal fungere omkring en mand med Huntington�s Chorea. Arbejdet vil foregå i hjemmet
for at aflaste hustruen.
Arbejdet består i at hjælpe med at give mad og drikke ved synkebesvær, hjælpe med bad, person-
lig hygiejne og toiletbesøg samt almindeligt samvær.
Vagterne ligger tirsdage og onsdage fra klokken 8.30 til 15.30.

Krav:
- Minimum 400 SPV-timer
-Stor menneskelig erfaring
-Hjemmeerfaring er en fordel
-Kunne tage vagter fra og med uge 45

Ansøgningsfrist er torsdag den 19. november 1998 på vagtbureauet.
Yderliger spørgsmål kan rettes til vagtcheferne på 35 37 88 00 / 35 24 54 04

INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102
søger nye medlemmer til afd. 542, Hvidovre Hospital.

Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for at vidreudvikle dit kliniske blik og din kliniske
erfaring ved - efter oplæring - at arbejde på lige fod (og ansvar) med intensivsygeplejersker

Dette indebærer at:
· give medicin
· tage a. punkturer, blodprøver og EKG
· være med til stuegang (fortrinsvis om aftenen)
· være med til kontinuerlig venevenøs hæmodialyse (CVVHD)
· blive oplært i elektronisk kardex (PDM)

Vi forventer at du:
· har ca. 600 VT timer; såfremt der ikke er kvalificerede ansøgerer med 600 VT timer, vil
et lavere timeantal blive taget i betragtning.
· har bestået farmakologi
· kan tage  6-8  vagter om måneden
· er flexibel, selvstændig og engageret
· kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter

Derudover er det ikke af vejen hvis du har taget VTII- og EKG kurset; dette er dog ikke et krav.
Tilsidst: husk på fordelen ved at være på et afdelingshold - du kommer til at kende afdelingens
rutiner og tilegner dig derfor hurtigt kliniske færdigheder.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på afdelingen umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Ansøgningsfrist:  Torsdag den  5. nov. 1998  kl. 12.00  til VB.

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

Nyt Dialysehold 4223 i Frederiksværk
Søger 1 medlem

Holdet skal forestå hæmodialyse tre gange ugenligt, mandag - onsdag - fredag, hos en plejehjems-
beboer i Frederiksværk. Holdmedlemmerne vil blive oplært i dialyse metoden på Rigshospitalet
forud for arbejdet på bopælen. Vagterne er af 6 timers varighed og der ydes transportgodtgørelse.

Kvalifikations krav
Min. 150 VT timer, dialysetimer er ikke et krav.
Kunne afholde 4-5 vagter pr. måned også i eksamensmåneder.
Kunne deltage i introduktion på Rigshospitalet torsdag d.15.10.98.
Du skal være flexsibel i dækningen af vagter

Ansøgningsfrist
Torsdag d . 19. november 1998, kl. 14.00 på Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger
Kontakt vagtchefen på tlf. 3537 8800 / 3524 5404.

Permanenthold 4402
søger 2 nye holdmedlemmer til �intubering� i december.

2 nye medlemmer på holdet.Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på
thoraxkirurgisk intensiv RH, søger

Iøjeblikket er vi 14 på holdet, 8 kvinder og 6 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne er af 8 timers varighed, ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter med et patientspektrum spændende fra neonatale
hjerteoperede, over coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med
afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografier, m.m.

For at blive �one of us� skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne, ikke
nødvendigvis, have anden intensiv erfaring; kunne tage 8- 10 vagter pr. måned (alle årets må-
neder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase
I og det vil være en fordel, ikke nødvendigt, hvis du har børneholdskurset. Da afdelinge er stor,
er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er istand til at samarbejde med det øvrige personale

i alle tænkelige og - engang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle blive på
holdet i minimum 1½ år.

Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter, hvoraf 2 er aflønnede.

Der bliver afholdet ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342
Ansøgningsfrist: Torsdag den 5. november 1998 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes

IMCC
DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!

Så har vi i Exchange-gruppen endelig gjort noget ved vores kommunikation til de studerende.
Derfor vil der fra og med onsdag d. 28. oktober være mulighed for specifikke spørgsmål til alle
der går og drømmer om at komme ud på et udlandsophold.
Tiderne er som følger:  lige uger: onsdag 12-14
                                ulige uger: onsdag 16-18
Og det er selvfølgelig i bygn. 9.2.2. ved datasalen....
Vi glæder os meget til at ser Jer alle....

På Exchange-gruppens vegne
KH
Barasa

Basisgrupperne

GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL. 16.30GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL. 16.30GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL. 16.30GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL. 16.30GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL. 16.30
TIL FOREDRAG OM:TIL FOREDRAG OM:TIL FOREDRAG OM:TIL FOREDRAG OM:TIL FOREDRAG OM:
Shamanismens syn på sundhed og sygdom.
  Foredragsholder er antropolog Jonathan Horwitz, som har praktiseret shamanisme i mere end
20 år.
  De fleste forbinder oftest ordet shamanisme med indianere eller eskimoer, men den shamanistiske
praksis og dens bevidsthedsændrende teknikker er imidlertid kendt i de fleste kulturer verden
over, - også Norden har en gammel shamanistisk tradition.
  Tidligere var den shamanistiske praksis ofte den eneste benyttede (og tilgængelige) behandlings-
form i tilfælde af sygdom. Kendskabet går for de fleste kulturer så langt tilbage som 6-8.000 år,
eller længere, men har inden for de sidste 20 � 30 år oplevet en fornyet renæssance.
  I foredraget vil Jonathan fortælle om både teori, egne og andres erfaringer med shamanistiske
helbredelsesmetoder.
  Ved tilstrækkelig interesse, vil GIM eventuelt senere afholde et weekendkursus til introduktion
i de grundlæggende shamanistiske ideer og teknikker.
Foredraget foregår i lok. 1.2.66  Panuminst.

Ugens Digte
Alex Hørby Christensen har sent følgende til os:

Et lille plat digt til MOK-redaktionen... Jeg skal nok se om jeg ikke kan
højne niveauet lidt fremover, men lige nu strakte kreativiteten ikke så langt!

Bændelormen

Oh lille orm.
Altid vil du være i mit indre.
Jeg kan umuligt glemme dig.
Smerten, som du giver mig, er uudholdelig.
Jeg kan mærke din konstante voksen.
Nu er du ikke så lille mere.
Du har vokset dig stor og stærk.
 På bekostning af mine indvolde.
Når jeg tænker på dig mindes jeg en bulldozer.
 Den kørte over min næse og maste min fortand.
 Av go�dav.
Mine tanker tilbage til dig.
Hvorfor bed du min lever?
Jeg er så deprimeret.
 Jeg holder mindegudstjeneste for min te.
Det er ensomt.
Nu har du fået unger.

VB & Indre organer
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Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 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 Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

To film af Stanley Kubrick

Temaaften
A Clockwork Orange &
Full Metal Jacket (FMJ)
Torsdag den 5. nov. kl. 20.00

A Clockwork Orange handler om bandelederen Alex De Large.
Hans primære interesse er voldtægt, rå vold og Beethoven.
Velbekomme!

Aftenens anden film, Full Metal Jacket, følger en gruppe ame-
rikanske marine soldater og deres bitre kamp i den Vietnamesi-
ske Jungle. Medvirkende bl.a. Private Joker -Mathew Modine,
Sergeant Hartman - Lee Ermy, Animal Mother - Adam Baldwin
Spilletid ca. 116 min.

POSTER SLOGANS:
"In Vietnam the wind doesn't blow, it sucks."
"Vietnam can kill me but it can't make me care."

TUTORER TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKABTUTORER TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKABTUTORER TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKABTUTORER TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKABTUTORER TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB
Efter lang og sejt tovtrækkeri, ligger det omsider fast at København Universitet starter uddannel-
sen i Folkesundhedsvidenskab.
Pr. 1. Februar tager Institut for Folkesundhedsvidenskab på det Sundhedsvidenskablige Fakul-
tet, imod 58 nyoptagede studerende.
Studienævnet har derfor taget initiativ til, at arrangere et introduktionsforløb for de nye stude-
rende.
På den baggrund søger studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 6 tutorer til forberedelse og
gennemførelse af såvel rustur, som efterfølgende tutorvejledning resten af det første semester.

Specielt den første uge af februar 98, hvor introugen er planlagt, skal tutorerne påregne en stor
arbejdsbyrde. Foruden rusturen skal introugen anvendes til at give de nye studerende et fagligt
fornuftigt førstegangsindtryk. Men tiden skal også benyttes til at russerne gør sig bekendt med
hinanden, forskerne og det at være en del af studentermiljøet Panum.
Det ligger således fast at alle tutorer deltager både i rusturen som rusvejleder, men også de efter-
følgende måneder som tutor for de nye folkesundhedsstuderende.

Da Folkesundhedsvidenskab er en tværvidenskablig uddannelse, er det vigtigt for studienævnet
at tutorerne rekrutteres fra de fagområder, som indgår i uddannelsen. Konkret drejer det sig om
fagene Medicin, Psykologi, Sociologi og Økonomi.
Desuden er det afgørende, at tutorerne besidder interesse og engagement i afholdelsen af
introforløbet, og mødet med de nye folkesundhedsstuderende.
Endelig vil det være en fordel, hvis man tidligere har været tutor, deltaget i gennemførelse af rusture
eller andre lignende studenteraktiviteter.
Tillige er det en fordel, såfremt man har gennemført 3.semester på medicinstudiets fase 1.
Da der beregnes en aflønning på introforløbet på ca. 4000 kr + feriepenge for hver tutor, forven-
tes det tillige at tutorerne er indstillet på, at sætte sig ind i de faglige rammer og mål med Folkesundheds-
uddannelsen, for at kunne yde den bedste studieintroduktion.

Al henvendelse skal ske til studievejleder Ask Gielfeldt Petersen, adminstrationsgangen på
Panuminstituttet lokale 9.1.33.
telefon 3532 7545.

 Og lavet feriekoloni i min blindtarm.
Jeg føler et tomrum i min krop.
Akke bakke
En dag så du lyset.
Du brød min hud.
Det var nemt for dig.
Dine unger fulgte kort tid efter.
Jeg leger si.
Det er sørgeligt.
Jeg vil, at du skal ha� det godt.
Jeg graver mig ned.
 Og ligger og kigger.
Nu kommer dine venner.
I holder fest.
Jeg føler mig udenfor.
Jeg lægger mig i koma.
Det er skægt.
Jeg forbliver der.
Farvel min pusse-nusse bændelorm.
Du har fulgt mig hele livet.
Trofast.
Derfor er jeg din.
For evigt.

Tusind tak til Alex. Her på redaktionen er vi klar over at dén bliver svær at slå fremover
men prøv alligevel. Morten Ljungdahl gør her et forsøg.

BLANDNINGSMISBRUGBLANDNINGSMISBRUGBLANDNINGSMISBRUGBLANDNINGSMISBRUGBLANDNINGSMISBRUG
Jeg må gå til bekendelse, jeg er ude i et blandingsmisbrug
det er ikke bare et almindeligt misbrug,
nej, det et gigantisk overforbrug af alt
en blanding af sprut, piller, hash, you name it,
          det er hvad jeg er på�..
jeg kombinerer mit misbrug på alle mulige og umulige måder,
forskellige mængder, blandinger, tidspunkter, steder,
kun en ting er sikkert:
altid overhængende livsfare, eller psykose.

Tro ikke det er et almindeligt misbrug,
for det stopper ikke her,
det er ikke til at sige om det startede her,
tvivlsomt, for lige siden jeg kan huske,
         (med stor fare for hukommelsessvigt)
har jeg været blandingsmisbruger.
Tanken om at skrifte, har strejfet mig,
men antallet af Ave Maria, ville være fuldstændigt afsindigt,
så den ide er skrinlagt på forhånd,
derudover har religion aldrig været en del af mit blandingsmisbrug.
(selvom jeg nok også burde prøve det)

Det er absolut ikke et almindeligt misbrug,
det er et misbrug som indbefatter mere end det normale,
jeg er misbruger af alt, og har det fint med det.
Størst af alle mine misbrug er livet, og en eller anden dag,
tager jeg mig en overdosis på det.
Dø med et grin.
MVH.
Ljungdahl DK, kejser/grp 10.

Tutornews

Indre organer
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Studenterklubben

Så er det tid igen�

Laaang Fredag
Fredag d. 6. November fra 11 til
lort

Kom ned til CROONER-BAR og
fejr, det snart er J-dag

Som sædvanligt sørger
Husgruppen for festlig musiceren,
herunder:

Peter Belli, Old Blue Eyes, Dean Martin, Poul Dissing
etc.

Ja hvad havde du forventet?

J-DAG I KLUBBENJ-DAG I KLUBBENJ-DAG I KLUBBENJ-DAG I KLUBBENJ-DAG I KLUBBEN
ONS. 11/11
Denne humlens festdag vil blive afholdt ved lang bar,
hvor du vil kunne drikke de første julebajeurs i lag med
festlige mennesker.
Det er ved at være på høje tid, at vi kommer i
julestemning, nu hvor julen er ved at vise sit dejlige
ansigt. Klubben byder derfor velkommen til en dejlig dag
med overraskelser og julestemning. Der vil selvfølgelig
være æbleskiver og glögg der kan nydes indtil vi omkring
midnat kan præsentere jer for julehumle.
Fra klokken 19.00 Kun adgang med studiekort eller i
følge. Husgruppen forbeholder sig ret til at lukke døren,
når lokalet er fyldt.
Kom glad kom juleagtig!

Debat
ONE MORE TIMEONE MORE TIMEONE MORE TIMEONE MORE TIMEONE MORE TIME
Da dette indlæg blev klippet i stykker, bla. røg slutningen af, da det sidst var i MOK (nr 4) har H.C.
Boesen og undertegnede aftalt at trykke det engang til.
Da indlægget samtidig har skabt en hel del debat in high places er det  bestemt interessant
læsning.
MOK-red/Jon

MUNDTLIG EKSAMEN I ANAMUNDTLIG EKSAMEN I ANAMUNDTLIG EKSAMEN I ANAMUNDTLIG EKSAMEN I ANAMUNDTLIG EKSAMEN I ANATOMI-IITOMI-IITOMI-IITOMI-IITOMI-II
 - en kritisk betragtning
          -af H.C. Boesen, reservelæge.

Det forekommer mig, at det er blevet sværere og mere krævende at læse medicin, bare over de
sidste ti år. Der er kommet flere fag til, og man ved mere og mere - Medicinsk Kompendium vokser
stadig.

Før som nu er der kun ringe skelen til hvilke faglige detaljer, der er relevante for ens videre liv som
læge, og hvad der bevidstløst kræves lært udenad og reproduceret. Når man endelig når til pato-
logi, medicin og kirurgi, der hvor man endelig føler, at man bliver �læge�, går det op for én, hvad
man virkelig har brug for at kunne, og hvad der var overflødigt at overindlære; men alt, alt for sent,
og med en frustration over ikke at have fået det fortalt tidligere. Det er  hårdt at læse medicin, og

de lægestuderende opsuger stadig større mængder viden og præsterer mere, men får stadig lige
få klap på skulderen.

For nylig var en af mine gode veninder til eksamen i Anatomi 2. Det gik ikke så godt, selvom hun
havde læst. Tre andre piger, der var oppe hos samme eksaminator samme dag, dumpede også.
Historierne herfra gav anledning til en del overvejelser: Hvor ligger egentlig niveauet til anatomi-
eksamen? Hvor meget skal man kunne for bare at bestå? Det viser sig, at det ikke er defineret hvor
stor vægt �spotten� tillægges, eller hvor mange point man skal have for at bestå den. Det er heller
ike sådan, at man med lige stor sansynlighed kan komme op i alle 125 definerede eksamens-
spørgsmål. Hver eksaminator udvælger sine favoritspørgsmål som studenten �trækker� fra. Og
så er der jo forskel på eksaminatorer.

Kravene ved mundtlige eksaminer, og dermed også bedømmelserne, er uensartede. Det ved
enhver, men det belaster de studerende unødigt. Og der er rigelig usikkerhed i forvejen.

Hvad enhver ikke ved, og jeg ikke vidste indtil for nylig, er hvordan man dumper en studerende
til eksamen. Vi har jo allesammen hørt om, at en eksaminator var grov eller perfid. Men inderst inde
har jeg nok altid haft en lille tvivl: Var det ikke studentens egen skyld, -havde vedkommende læst
nok?

Men hør nu her. Det er relativt enkelt at dumpe en studerende, og den følgende analyse er lavet
udfra de ovennævnte historier.

1: Start med at afbryde den studerende, gerne tidligt i dennes fremlægelse. Sig: Jeg vil ikke høre
om det, men om noget andet. Dette kan gentages: Nej, jeg vil ikke høre om alle lagene, kun om
epithelet.

2: Inducer en �Nej-følelse� hos cencor og den studerende, dvs. en situation hvor studenten
oplever, at alt hvad der siges er forkert, og censor får samme opfattelse. Dette gøres på to måder:
2a: Man uddyber og hæfter sig ved udsagn, der er usikre/uprecise, f.eks. ved at sige: Det lyder
spændende, kan du sige mere om det. Eller: Forkert- igen!
2b: Når den studerende siger noget rigtigt stilles et uddybende og kritisk lydende spørgsmål. Man
kan også kræve flere navne for det samme. Det er vigtigt at undgå at sige �ja� eller �det er rigtigt�,
og så fortsætter man blot til studenten ikke kan svare.

3: Vildledning.
3a: Man leder eksaminationen over i andre emner, fx. fysiologi eller andre dele af anatomien. Skift
fra mikroskopisk til makroskopisk eller omvendt osv. osv.
3b: Man leder den studerendes tanker i en retning og spørger tilsyneladende inden for dette felt.
Men i virkeligheden ligger svaret inden for noget andet. I dette eksempel eksamineres i respiration-
svejs-epithelets celler:�Der er 7 celler, du har nævnt tre. Celler,celler?� Herefter peges på en celle
i præparatet. �Hvad er det for en celle?� Tanken er ledt i retning af �de syv� i respirationsvejs-
epithelet, og der peges på en lymfocyt. Elegant! Effekten er at studenten ikke kan svare, og herefter
stilles spørgsmål til lymfocytter og immunapparatet. Som eksaminator må man vare sig for for-
melle fejl. Her eksamineres i 4. semester pensum, hvilket den studerende påpeger. Det reddes ved
at fastholde, at det er alment, og det skal man kunne, og der suppleres med �undskyldning ikke
accepteret�. Dette stopper effektivt protesterne. Insufficiensfølelsen uddybes og den studeren-
des tiltro til egne evner mindskes.
3c. Til et rigtigt svar spørges: �Er du sikker på det?�, i et tvivlende tonefald. Den er sikker næsten
hver gang: Den studerende ændrer svar, nej-holdningen cementeres.

4: Latterliggørelse: Eksempel: Den studerende får sagt, at man (for at nå sinus obliquus i pericardiet)
skal føre fingeren skråt op og til venstre. Her siges: �Det kan du stikke skråt op, hvad skal man
også gøre?� Dette ved den studerende ikke, og der svares:�Man skal løfte op i hjertet�. Eksemplet
viser hvordan teknikkerne kombineres, et initialt næsten korrekt svar fordrejes og overlejres af
et forkert. Resultat: Indtryk af at den studerende netop ikke har forstået det rigtigt.

Det er værd at erindre, at i en eksamenssituation er man som studerende i en meget udsat situation:
Man står med en ny viden over for en ekspert, hvis accept man er afhængig af, og hvis bedøm-
melse man underlægger sig. Samtidig vil ens forsvar mod overgreb svækkes. Man er åben og
accepterende for kritik, og dermed også for negativ bedømmelse, af andre områder end det
faglige. Desuden er man i en stresstilstand, hvor man i mindre grad end sædvaneligt kan forholde
sig kritisk til udsagn om ens person: En kritik kan opleves som gældende hele personen,  og ikke
kun det specifikt faglige. Endelig vil man naturligt være bange for at ens protester vil blive �hæv-
net� med en hårdere bedømmelse, og af den grund søge at forblive venlig og imødekommende.

Hvad er min pointe? Jeg er indigneret og foruroliget over, at noget sådant forekommer. Og jeg
har set de menneskelige omkostninger, der er forbundet med at have ydet en større læsemæssig
indsats, og så blive udsat for et overgreb - blive dumpet - på en måde så man alligevel føler sig
skyldig bagefter. Hvorfor finder det overhovedet sted? Hvorfor bliver man mødt med modvilje
og arrogance fra kommende kolleger? Hvorfor ikke en positiv, empatisk atmosfære, som man
lærer så meget om.

Man kan sige meget grimt om medicinere, men en ting er sikkert: Læse og studiemæssigt er
medicinere plusvarianter, og det er vel også derfor så mange klarer sig så godt fagligt - trods alt.
At mange alligevel dumper til førstedels eksamener,  reflekterer efter min mening en kombination
af for høje krav til detaljekundskab, unødigt kryptisk formulerede eksamensopgaver, samt et
voldsomt tidspres. Eller for dårlig undervisning - hvem ved?

Det er sådan set i orden med høje krav, hvis de er velovervejede og ensartede, og fremført med
forståelse og en empati i forhold til den studerende. Men når empatien mangler, og der sker
overgreb som her, så må det stoppes. Jeg er udmærket klar over, at der også er mange velmenende
og dygtige undervisere rundt om i Panums gange. Man må håbe, at de har kræfter og mod til at
rydde op i denne historie. Kan instituttet ikke selv løse denne uacceptable situation, så må de
studerende stille op med �eksamensvagter�, der mandsopdækker eksaminatorerne.

Vi har krav på at blive behandlet ordentligt allerede som studerende. Hvordan skulle man ellers
lære respekt og forståelse for andre?

STUDENTERKLUBBEN INFORMERER:STUDENTERKLUBBEN INFORMERER:STUDENTERKLUBBEN INFORMERER:STUDENTERKLUBBEN INFORMERER:STUDENTERKLUBBEN INFORMERER:
Vi vil, efter flere opfordringer, prøve at sælge noget billigere hvidvin end den nuværende om
fredagen. Præcis hvad prisen bliver er endnu ikke afklaret. Forsøget starter førstkommende fre-
dag. Husk ligeledes at vi allerede åbner  klokken 11 tirsdag til fredag.

Indre organer & Dialog
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Vi skrev følgende brev til Medicinsk Anatomisk Institut og har på trods af, at vi har rykket for svar
endnu ikke fået et sådant (bemærk datoen for vores henvendelse).
Hersker der virklig så stor en uvilje til forbedring af eksamensforholdne?

Kursuslederene i anatomi
Cathrine Ørskov og Carsten Røpke
Medicinsk Anatomisk Institut, Sektion B
Panum Instituttet
København d.8/4-98

Ang.: Vurdering af eksamen.

Efter endt Anatomi II eksamen, finder vi anledning til rette henvendelse til Dem angående vurde-
ring af eksamensbesvarelserne i anatomi.

1) Vi har haft meget svært ved, at vurdere vores egne præstationer til de skriftlige eksame-
ner (spot prøverne), da der fra Instituttets side ikke foreligger nogle retningslinier for hvor mange
procent af prøverne, der svarer til bestået/ikke bestået. Endvidere medfører denne mangel, at de
enkelte karakterer heller ikke kan vurderes fra studenternes side.
2) Vi har erfaret, at �spotten� ikke som ved andre skriftlige eksamener foreligger rettet med
påført karakter inden studenten overhøres mundtligt, men at den indgår i en helhedsvurdering af
eksaminantens præstation. Problemet kan være, at eksaminator og censor, kan blive �farvet� af
�spotten� og derved er forudindtagede ved påbegyndelsen af den mundtlige præstation.
3) Til eksamen sker det, at studenter bliver eksamineret i emner, som ikke er indeholdt i
pensumbeskrivelsens gennemgang af det spørgsmål der eksamineres i. Dette kan f.eks. være
studerende til anatomi II eksamen hvor eksaminator tillægger nærliggende anatomi I strukturer
stor betydning, eller studenten afkræves detaljerede fysiologiske/biokemiske forklaringer, der
efter vores mening eksamineres i andetsteds.

Vi opfordrer til følgende tiltag:

Vi forestiller os, at offentliggørelse af en liste med de procentsatser der svarer til de enkelte karak-
terer, opslås sammen med facitlisterne efter spoteksamen.

Vi mener, at �spotten� skal rettes centralt og derpå påføres en karakter. Eksaminator og censor må
så først se spotten efter den mundtlige præstation; eventuelt kunne �spotten� ligge i en kuvert der
åbnes inden eksaminanten forlader lokalet.

Det vil altid være en vurdering hvilke emner der er relevante i forhold til eksamensspørgs-målet.
Eventuelle klager vil kunne afvises/påvises, hvis der blev benyttet en båndoptager til at optage
eksaminationen. Disse bånd kunne opbevares på eksamenskontoret indtil klagefristens udløb,
hvorefter de slettes.

Flere af ovennævnte tiltag kan efter vores mening benyttes til alle anatomi eksaminerne, dvs. Både
anatomi I, anatomi II og i forbindelse med spotprøven på det cellebiologiske kursus.

Faktisk kan flere af ovennævnte tiltag, efter vores mening, benyttes til de fleste af examinerne på
det lægevidenskablige studie.

Med venlig hilsen

John S. Nielsen & Kim Wildgaard

- multimedieshow, spændende fore-
drag, café
og jazz �

Hvad er IMCC?
Hvad kan du bruge os til?

  Hvad kan vi bruge dig til?

Vi gi�r dig  svarene ONSDAG D. 4.
NOVEMBER, når vi blænder op for
dette fantastiske program, der star-
ter i Dam-auditoriet:

Kl. 16.30 : �IMCC � en verden af
oplevelser�
v/ Henrik Wulff

Kl. 17.00 : �At rejse med IMCC�
v/ gamle IMCC�ere.

Kl. 17.30 : Multimedieshow
Kl. 18.00 : IMCC-stande og café i
klubben
Kl. 19.00 : Jazz i klubben

Dialog & IMCC
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