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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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1. sem. HR
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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. 18 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: Filip Knop

Denne                               redaktion:

20.00 P8'n viser
Håndlangerne.
Barsk, blodig og
ja Barsk

15.00 Brian Lau-
drup spiller mod
bonderøvene fra
aarhus fremad.
Forza FCK

1 måned til
juleaften
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Lederen
ALALALALALT FOR AMERIKANSK��T FOR AMERIKANSK��T FOR AMERIKANSK��T FOR AMERIKANSK��T FOR AMERIKANSK��
Vi kender det alle sammen. Vi kommer ud fra biografen efter at have set en ægte Hollywood-
slasker. En film, der har det hele: Gråd, vold, sved, jalousi, lidt sex, et forsøg på et holdbart plot.
Man kommer ud med følelsen af at have været underholdt.. det var rart med forløsningen til sidst.
Skurken døde, parret fandt sammen igen, både barnet og hunden blev reddet fra de frådende
vandmasser. �Nå, hvad synes I?�, siger man til sine medbiografgængere. �Hold kæft, hvor var
den film amerikansk, mand. Helt ærligt, det var bare for tykt. Og handlingen�.. den var der bare
slet ikke.�
Lyder det bekendt?
Hvorfor er det blevet normalt at bruge et argument som, at filmen var for AMERIKANSK� hvad
dækker dette mystiske begreb over? Tager man det på ordet, så kan man jo ikke være uenig.
Filmen er ganske rigtigt produceret i USA, ja selv i Hollywood. Men giver det ret til at generalisere?
Og kan man ikke bruge argumentet positivt?

Mht. at generalisere, så kan man godt. Der er mange fællestræk i film, der bliver pumpet ud af
Hollywood. Der er fx altid den politiske korrekthed, der gennemsyrer filmene. En helt ligner ikke
en skurk og omvendt. Det er sjældent, at man er i tvivl om rollefordelingen, for skurken ser jo altid
lidt skummel ud. Desuden er der sagen om de L-formede dyner� Altså den måde, hvorpå en
dyne altid dækker thorax på kvinden, men ikke på manden� det er lidt mystisk, men egentlig OK,
for der er vel ikke et reelt behov for at se kvindens bryster, vel?

Men før jeg fortaber mig i de filmtekniske detaljer der optræder i amerikanske film, bør man nok
overveje, hvorfor man går i biografen. Man kommer ikke for at blive opdateret mht., hvad der
foregår rundt omkring i verden, det har vi nyhederne i fjerneren til. Vi kommer der heller ikke
(altid) for at lære, hvilke problemer og glæder, der kan være i et kæresteforhold/ægteskab. Man
kommer der sgu� for at blive underholdt. Og i underholdning er der ingen regler. Jeg kan godt
lide at sammenligne filmens univers med et eventyrs. I et eventyr er det tilladt, at alt ender lykkeligt.

Det er tilladt, at eventyret er forudsigeligt, og at
overraskelserne er på et minimum. Man bliver jo under-
holdt.

En amerikansk film er i bedste fald en smule overraskende
og har i bedste fald et holdbart plot, hvis handling ikke er
set før, men selv i flertallet af tilfældene, hvor amerikan-
ske film kører på rutinen, kan man, hvis man kan styre
sine fordomme, sagtens blive underholdt. For man må
huske, at filmene ikke bliver lavet med andet for øje, end
at underholde. Så hvis man sætter sig ind med for høje
forventninger om at få udvidet sin horisont, så bliver
man tit skuffet...

Tag fx en film som �The Truman Show� med Jim Carrey,
der lige har haft premiere herhjemme. Til de få,  der ikke
har hørt om handlingen, kan det gøres kort. En fyr (Jim-
drengen) er som spædbarn blevet adopteret af et tv-sel-
skab, der nu 24 timer i døgnet sender hans liv, LIVE, til

hele verden. Han aner det ikke, men tror bare han lever et helt normalt liv, men i virkeligheden er
hans familie, venner, arbejdskollegaer osv. skuespillere, der er betalt af TV-selskabet. En meget
sjov og original historie.
Jim Carrey er Jim Carrey som han jo altid er. Og filmen har intet nyt.. der er gråd med tilhørende
symfoniorkester, glædesudbrud med tilhørende symfoniorkester, og endda lidt action med tilhø-
rende symfoniorkester.. Men tænk engang, jeg blev underholdt. Selvfølgelig kunne jeg gennem-
skue de billige virkemidler, den uholdbare historie og irriterende Jim Carrey. Men hvis jeg lod
være� så blev jeg underholdt. Jeg kom ud af biografen, uden at have fået svar på nogle store
spørgsmål om livet, uden at være fyldt med nye tanker og spændende problemstillinger der skulle
løses, men med et kæmpesmil på, for jeg var blevet underholdt!
�Nå, hvad synes I?�
�Den var sgu� da ALT for amerikansk mand��
�Ja, men��
red/Raunsø

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet 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. seme-
ster, 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 RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget 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 KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
P.t. er kontoret på BBH lukket. Indtil videre skal al henvendelse ske til sekretariatet på Hvidovre
Hospital, grundet Helle Christensens afgang.

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 01.10.98

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, overlæge Steen Sørensen,  afdelingslæge Peter
Hesselfeldt, stud.med. Jens Thune.
Fra sekretariatet: Sekretær Lili Hansen, Helle Christensen og studentersekretær Adam von
Cappeln.

Ej til stede: Stud.med. Andreas Eversbusch, stud.med. Jakob Ravn, stud.med. Tina Søndergaard,
stud.med. Tina Galle, afdelingslæge Sten Rasmussen, overlæge Christian Jespersen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden

Formanden påtager sig i gas. med. regi evaluering af multimedia projekt
med henblik på de enkelte programmers undervisningsmæssige muligheder.
Formanden har modtaget henvendelse fra overlæge Henrik Arendrup med henblik på tilbuds-
undervisning i thoraxkirurgi på 12. semester. Dette har ikke kunne lade sig gøre for efterårs-
semestret 1998, men Klinikudvalget vil undersøge mulighe-derne for forårssemestret 1999.
Klinikudvalget har modtaget henvendelse fra ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital,
da de mener, at afdelingen udbyder for lidt undervisning i forhold til afdelingens A og B-lektorat.
Helle Christensen påtager sig at kontakte lektorerne på Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospi-
tal.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Klinikudvalget har fundet det vigtigt at genoptage evalueringen af de enkelte semestre/fag. Helle
Christensen og Jens Thune har påtaget sig at indhente de anvendte evalueringsskemaer på Klinik-
udvalget Rigshospitalet og undersøge, hvor vidt de kan eller må bruges, evt. i modificeret form.
Fra de studerendes side har der været ytret  ønske om færre gentagelser i undervisningen under
de kliniske ophold på 7.- og 8. semester.
Klinikudvalget har derefter påtaget sig at anmode de undervisningsansvarlige om en egentlig
undervisningsplan for klinikkerne på 7.- og 8. semester.

5. Meddelelser fra studenterne
Jens Thune tilslutter sig at planlægningen af klinikundervisningen på 7.- og 8. semester til tider
bærer præg af mangelfuld planlægning og hovsa-løsninger.

6. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Intet nyt

7. LKF-udvalg

8. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 17.00
Referent: Sekretær Helle Christensen

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 92lokale 9.1.41 Pia Henriksen tlf. 35
32 70 93 lokale 9.1.41

Klinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget 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

MOK & 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, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga.
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, dateret i sygdoms-
perioden, 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 eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, skriv selv: SYG (SKAL IKKE
RETTES) øverst på opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgå-
ende søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter
eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet
lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte
tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere varighed� re-
spektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved
sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg
i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op til, 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 mundtlig eksamen eller 7-10
dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen.
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. Såfremt du er beret-
tiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For to fag kan der af tekniske årsager (placering
i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri 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
bestås i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet.
Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Mulighed for
reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets
forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kva-
liteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende
fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for at fagene afholder
deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/kvinder
(se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene offent-
liggøres 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 censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller
at tilbyde en ny eksamen. 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.

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervis-
ningen 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 studerende og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden d. 15.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret, kan man blive holdsat på seme-
steret 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 studerende eller meritstuderende.
Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget
om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 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 i
studievejledningen for yderligere informationer.

STUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDET

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

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig
af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, fremskaffe fag-
beskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at planlægge. Til
gengæld har de hidtidige ERASMUS/ECTS-ophold kun krævet begrænset forarbejde.Fakultetet
har gennem ERASMUS/ECTS-programmet samarbejdet med en lang række europæiske univer-
siteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde ophørte sidste år og videreføres
nu i det nye SOCRATES-program.Dette medfører at udformningen af udvekslingsprogrammet
for 1999/2000 endnu ikke ligger helt fast, partnerne i ECTS programmet har dog forpligtet sig til
at videreføre udveksling i samme form som under ECTS, så der bliver tale om mange af de samme
universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece �JEG VIL UD�, henvend dig i Studie-
vejledningen, hvor du kan få den udleveret eller hente den på nettet www.sund.ku.dk. Du kan
også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62), Line Veilex eller på
universitetets internationale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

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

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

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

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

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

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

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

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

Studiet
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BEITOSTØLEN 1999

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicinstuderende til Beitostølen helsesportscenter i
Norge. Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger lige midt i dejligt skiterræn.

Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og ophold.

Opholdet ligger i uge 11 ( evt. uge 12).

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være os i hænde senest fredag den 12.
februar.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i
studievejledningen hos Margit eller Ulrik

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

Endelig er vi kommet op på beatet og fået vores egen hjemmeside.
Vi har spækket den med nyttige og interessante oplysninger, så check den straks ud!!
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm
Venlig hilsen
Studievejledningen

Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase I
VEDR. VINTEREKSAMEN 1998/99 I SUNDHEDS-VEDR. VINTEREKSAMEN 1998/99 I SUNDHEDS-VEDR. VINTEREKSAMEN 1998/99 I SUNDHEDS-VEDR. VINTEREKSAMEN 1998/99 I SUNDHEDS-VEDR. VINTEREKSAMEN 1998/99 I SUNDHEDS-
PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.

Der er fortsat mulighed for at gå til eksamen i sundhedsspsykologi efter såvel 2. som 3. semester.
I forbindelse med ændring af den anbefalede lærebog fra Atkinson et al: Introduction to Psychology
til Danny Wedding: Behavior and Medicine har vi lavet en overgangsordning:

Ved selve eksaminationen angiver man, hvorvidt man ønsker at blive eksamineret i Wedding eller
i Atkinson.

Såfremt man vælger Atkinson foregår eksamenen som den plejer, nemlig ved at man trækker et
spørgsmål, som man bliver eksamineret i efter 20 min. forberedelse.

Såfremt man vælger at gå op efter Wedding (den nye bog) trækker man en case, som vil danne
udgangspunkt for eksamination ligeledes efter 20 min. forberedelse.

P.S. Ved forlæsningen onsdag d. 18. november 1998 kl. 14-16 i Lundsgaard vil vi give yderligere
orientering om vintereksamen 1998/99 i sundhedspsykologi.

Med et stort ønske om held og lykke til eksamen

De bedste hilsener

Sundhedspsykologi
Bo Møhl, Erik Lykke Mortensen og Pernille Hansen

KURSUS I BASAL SEXOLOGI

Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet

Kursusleder: Lektor Gorm Wagner, lokale 12.2.5, tlf.  353 27572

Studiesekretær: Gitte Bisgaard, Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale 12.6.8, tlf. 353 27571.
Træffetid kl. 10-12 i semestermånederne.

Afholdes for studerende på 6. semester mandag 1.2.1999 kl. 9.50 til fredag 5.2.1999.
Mandag d. 1.2 i VH auditoriet og resten af ugen i DAM auditoriet.

Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt på diskussioner og vekslende mellem
katedral information, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fysiologiske aspekter behandles
adfærd, børns sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, omskæring, etniske problemstillinger
og prostitution i den hensigt at give deltagerne en bred basal forståelse af menneskets sexualitet.

Tilmelding nødvendig. Giroindbetalingskort (75 kr.) afhentes hos studiesekretæren, Medicinsk
Fysiologisk Institut. Tilmelding senest mandag d. 18.1.1999. Detaljeret program og kursusma-
teriale udleveres første dag.

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

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

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

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne proble-
mer !

ORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VALG AFALG AFALG AFALG AFALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7.
semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisnings-
sted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet  afholdes
Onsdag den 18. november 1998 kl. 12.15 � ca. 13.00
i Haderup-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
mandag den 11. december 1998 kl. 12.00

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41 eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

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.

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

Fristen for rettidig framelding af undervisningen for
forårssemestrene på Fase II er rykket frem til 10. januar.
Med venlig hilsen

Berit Cecilie Brix
Studieadministrationen

VEDR.: EKSAMENSPENSUM I RETSMEDICINVEDR.: EKSAMENSPENSUM I RETSMEDICINVEDR.: EKSAMENSPENSUM I RETSMEDICINVEDR.: EKSAMENSPENSUM I RETSMEDICINVEDR.: EKSAMENSPENSUM I RETSMEDICIN
OG MEDICINALLOVGIVNINGOG MEDICINALLOVGIVNINGOG MEDICINALLOVGIVNINGOG MEDICINALLOVGIVNINGOG MEDICINALLOVGIVNING

Udover det i Lektionskataloget anførte eksamineres i �Lov om patienters retsstilling� (Lov nr. 482
af 01.07.98).

Lovteksten uddeles ved forelæsningerne og kan derudover afhentes (gratis) hos studiesekretær
Lone Thomsen, Retspatologisk Afdeling , Frederik V�s Vej 11, 1. sal.

LEKTIONSKALEKTIONSKALEKTIONSKALEKTIONSKALEKTIONSKATTTTTALOGET ON-LINEALOGET ON-LINEALOGET ON-LINEALOGET ON-LINEALOGET ON-LINE
Arbejdet med klinikudvalgsdatabasen i Klinikudvalget Københavns Kommune er kommet vi-
dere. På adressen: www.hvidovre.hosp.dk ligger der en foreløbig udgave af lektionskataloget
for undervisningen i Klinikudvalget Københavns Kommunes regi. Hér kan man, som student
eller underviser, finde sig selv og få sit eget helt personlige skema for forårssemesteret 1999 vist
på skærmen og derefter printe det ud. Vi vil meddele i MOK, hvornår skemaet er helt færdigt. Hvis
du har kommentarer til skemaet, lay-outet eller bare synes det er rigtig godt eller skidt modtager
vil gerne kritik telefonisk eller på e-mail: kkk@post6.tele.dk

Studiet
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LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-
DIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDER
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, med internetadgang, MEDLINE og diverse multimedie-
titler indenfor forskellige medicinske emneområder.

Åbningstider for LKF
Hverdage Weekend

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

Kurser i LKF
De resterende kurser i dette semester er desværre alle fyldt op. Ring og hør om der er afbuds-
pladser tirsdage ml. 12-14 og fredage ml. 11-13  på tlf 35455407 eller prøv igen på næste
semester!

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.
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

Annoncer
STUD.MED. TIL  FORSKNINGSTUD.MED. TIL  FORSKNINGSTUD.MED. TIL  FORSKNINGSTUD.MED. TIL  FORSKNINGSTUD.MED. TIL  FORSKNING
Vi søger en enthusiastisk medicinstuderende til  deltagelse i  et forskningsprojekt i  vores labora-
torium, med start senest d. 1. februar 1999. Projektet drejer sig om regulationen af  calcium-
transporterende enzymer i  nerveceller i  forbindelse med  cellestress. Vi interesserer os for foran-
dringer af  betydning for forståelsen, og muligvis behandlingen, af  neurologiske sygdomme
som hjerneiskæmi, neurodegeneration, og lign.  Du skal have bestået  6. semester og  have
interesse for biokemisk-cellebiologisk arbejde, og være indstillet på  en halv- til helårs orlov fra
studiet.
Du er velkommen til at kontakte lektor, dr.med. M. Treiman, Medicinsk-Fysiologisk Institut,
Panum, for flere oplysninger. Tel. 35327510, rum 12.2.23, e-mail mat@biobase.dk.

HAR DU LHAR DU LHAR DU LHAR DU LHAR DU LYST TIL AYST TIL AYST TIL AYST TIL AYST TIL AT LAT LAT LAT LAT LAVE FORSKNINGVE FORSKNINGVE FORSKNINGVE FORSKNINGVE FORSKNING
INDEN FOR MANDLIG REPRODUK-INDEN FOR MANDLIG REPRODUK-INDEN FOR MANDLIG REPRODUK-INDEN FOR MANDLIG REPRODUK-INDEN FOR MANDLIG REPRODUK-
TION?!TION?!TION?!TION?!TION?!

På Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion søger vi 1-2 medicinstuderende med
interesse for forskning inden for mandlig reproduktion og gerne også computerstyret billedana-
lyse. I forbindelse med et projekt, der omhandler effekten af forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger
på mandlig reproduktion, skal en række videooptagelser af sædceller analyseres med et nyudviklet
billedanalysesystem til bedømmelse af sædcellernes bevægemønster.  Arbejdet kan tilrettelæg-
ges, så det passer ind i det daglige studieskema. Projektet kan evt. kombineres med en OSVAL-
opgave.
Foruden at kunne være med i et spændende forskningsprojekt og publicering af resultater, er der
også mulighed for indførelse i laboratoriemæssige og kliniske aspekter af �mandlig reproduk-
tion�.
For flere detaljer kontakt Afdelingslæge. dr. med. Aleksander Giwercman, tlf. nr. 3545 7926 eller
3545 1377; e-mail: agwm@rh.dk.

TVÆRFTVÆRFTVÆRFTVÆRFTVÆRFAGLIGT DEBAAGLIGT DEBAAGLIGT DEBAAGLIGT DEBAAGLIGT DEBATFORUMTFORUMTFORUMTFORUMTFORUM
Fredag den 20. november 1998, kl. 17.15 � ca. 19.00 afvikler Tværfagligt
Debatforum et debatarrangement over emnet;
�Miljødebattens sande tilstand � Bjørn Lomborg vs. Lone Dybkjær�.

Begge oplægsholdere er kendt for deres bidrag til miljødebatten og senest
har Lomborg leveret en hård kritik af miljøorganisationernes brug af data i
forbindelse med dokumentation af miljøets udvikling. Tidl. miljøminister
Lone Dybkjær (RV) forholder sig kritisk til Lomborgs kvantificering af
miljøforholdene.

Debatten lægger op til en diskussion om miljødebattens præmisser.
Tværfagligt Debatforum ser at den nuværende debat bygger på to forskellige
forudsætninger, som har forskellige mål.
Hvordan kan man føre miljøpolitik, når det faktuelle grundlag er uafklaret.
Det seneste udspil forsøger at videnskabeliggøre debatten og sår tvivl om
grundlaget for den førte miljøpolitik.

Tværfagligt Debatforum har fremsendt flg. spørgsmål til oplægsholderne, som
vi har anmodet dem om at inddrage i deres oplæg:
· Har miljøkronerne været forkert prioriteret set i lyset af nutidens viden?
· Hvem stiller den miljøpolitiske dagsorden (Erhvervslivet, medierne,
forskerne, den politiske forbruger)?
· Hvordan opnås troværdighed i miljødebatten?
· Hvilken rolle spiller følelser, subjektivitet og livskvalitet i
vurderingen af miljøforhold?

Som ordstyrer deltager ph.d.-studerende Christian Coff fra Center for Etik
og Ret ved Københavns Universitet.

Studerende fra de videregående uddannelser stiller kritiske spørgsmål ofte
med udgangspunkt i deres faglige studiebaggrund. En række
miljøorganisationer er inviteret og får mulighed for at præge debatten med
deres faglige indsigt.

Debatten afvikles i Studenterhusets Røde Rum, Købmagergade 52 (overfor
Rundetårn).
Evt. spørgsmål kan rettes til Tværfagligt Debatforums PR-ansvarlige, gerne
pr. e-mail
(pr-ans@debat-forum.dk) eller på tlf. 26 21 83 85.

Venlig hilsen
Tværfagligt Debatforum

IMMUNOLOGISK KRÆFTFORSKNINGIMMUNOLOGISK KRÆFTFORSKNINGIMMUNOLOGISK KRÆFTFORSKNINGIMMUNOLOGISK KRÆFTFORSKNINGIMMUNOLOGISK KRÆFTFORSKNING
Stud.med./scient. søges!

Med baggrund i Hæmatologisk Forskningslaboratoriums studier af myelomatose og brystkræft,
søger vi en interesseret student, som ønsker at arbejde målrettet indenfor et forskningsområde,
hvor der aktuelt sker store fremskridt.

Projektet vil være indenfor et allerede etableret område med identifikation og kvantitering af T-
celler og subpopulationer ved flowcytometri.

Kontakt ønskes snarest, idet der planlægges ansøgning om scholarstipendium for forløbigt 1 år.

Kontakt venligst videnskabelig koordinator Ulla Høy Davidsen eller overlæge Hans E. Johnsen,
stamcellesekretariatet, Hæmatologisk afdeling L, tlf. 44 88 47 18 eller fax 44 53 50 67, e-mail
stemcell@inet.uni2.dk

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 særdeles veldokumenterede, bl.a. den blodtryks-
sænkende effekt. Over 400 videnskabelige undersøgelser udført på universiteter og
forskningsinstutitioner verden over  (offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter) vi-
ser, at Transcendental Meditation genskaber den naturlige balance i sind, krop og adfærd.  Resul-
tatet 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 sund-
hed.

STED:  Center for Transcendental Meditation
VESTERBROGADE 41 D
TID: ONSDAG den 25. november kl. 19.30

Entre på 35 kr
Alle med interesse for sundhed er velkomne.

Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

PANUMBAND SØGER SANGER
Sanger M/K med hang til blues og rock søges.
 Øvetid ca. 1 gang om ugen under hensyntagen til læsning.

Ring glad og håbefuld til

Christian eller Morten
Tlf: 35 85 66 35 Tlf: 39 18 41 30

Efterlysning
J-DAGJ-DAGJ-DAGJ-DAGJ-DAG
Efter J-dag den 11/11 mistede jeg min sorte læderjakke i klubbens garderobe, da jeg formoder at
jakken blev lånt til hjemturen derfra, da det var ekstremt koldt hvilket jeg selv erfarede, beder jeg
venligst personen om at returnere jakken i klubben, og hvis det ikke kan være anerledes, at det
er en lille latterlig tyv, der har været på spil, så i hvert fald den pung der lå i inderlommen, da der
er surt at skulle skaffe nyt kørekort, sygesikringsbevis og dankort som andre i øvrigt ikke kan
få glæde af.
Venlig hilsen
Rasmus 304

Studiet & Annoncer
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FADL
SE HER   �   HVSE HER   �   HVSE HER   �   HVSE HER   �   HVSE HER   �   HVAD DINEAD DINEAD DINEAD DINEAD DINE
KONTINGENTPENGE BLIVER BRUGTKONTINGENTPENGE BLIVER BRUGTKONTINGENTPENGE BLIVER BRUGTKONTINGENTPENGE BLIVER BRUGTKONTINGENTPENGE BLIVER BRUGT
TIL.TIL.TIL.TIL.TIL.
Da en del har ytret ønske om en oversigt over FADL´s kontingentindtægter / -udgifter følger
hermed en oversigt, så du kan se hvad dine kontingentpenge bliver brugt til. Nedenstående viser
BUDGET FOR 1998 med fordeling på de enkelte omkostningsgrupper, samt REGNSKABS-
TAL FOR 1997 ligeledes fordelt på omkostninger. Da regnskabsåret 1998 ikke er afsluttet endnu,
har FADL´s sekretariat ikke mulighed for at bringe regnskabstallene for 1998, disse vil dog så
snart regnskabet ligger færdigt blive bragt i MOK . Ligeledes vil et nyt budget for 1999 blive bragt.

BUDGET 1998:

276.000

1.216.639424.000

470.910

170.000

MØDEOMKOSTN.

LØNNINGER

KONTORHOLD

BEVILLINGER

HENSÆTTELSER

I 1998 er der budgetteret med en indtægt på Kr. 2.229.600,00, hvilket dækker kontingentindtægter,
renteindtægter samt div. indtægter.

Mødeomkostninger Kr. 276.000 dækker udgifter til bestyrelsen, repræsentantskabet,
tillidsmandsordning, parlamentarikerkompensation, generalforsamling, valg samt div. møder.

Lønninger Kr. 1.216.639 dækker udgifter til lønninger administrativt personale, lønkompensation
vagtbureauet, ATP, lønsumsafgift samt personaleuddannelse.

Kontorhold Kr. 424.000 dækker udgifter til porto, telefon, fax, kontorartikler, gebyrer bank og
giro, forsikringer, tidsskrifter, advokat samt revisor.

Bevillinger Kr. 470.910 dækker  bevillinger til:

· Medicinske Studenterråd  Kr. 125.000
· Medicinske Studenterråd, medlemssamarbejde  Kr. 43.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 35.000
· Foreningshåndbog  Kr. 5.000
· Kursus for politikere  Kr. 40.000
· Bevilling Københavns Vagtbureau  Kr. 122.910
.

Hensættelser Kr. 170.000 dækker hensættelser til kursusejendommen Thalia samt til etnisk
konsulent.

REGNSKAB 1997:

141.212

1.246.476

397.039

261.473

100.000

MØDEOMKOSTN.

LØNNINGER

KONTORHOLD

BEVILLINGER

HENSÆTTELSER

I 1997 har der været en indtægt på  Kr. 2.348.736 hvilket dækker kontingentindtægter, bidrag til
kursusformål fra vagtbureauet, diverse tilskud samt renteindtægter.

Mødeomkostninger Kr. 141.212  dækker udgifter til  generalforsamling, bestyrelse/repræsen-
tantskab m.v. samt medlemspleje.

Lønninger  Kr. 1.246.476 dækker udgifter til lønninger fast personale, lønsumsafgift, ATP, per-
sonaleuddannelse, annoncer , parlamentarikerkompensation samt lønudgift til vagtbureauet.

Kontorhold  Kr. 397.039 dækker udgifter til kontorartikler, porto, kopimaskine, tidsskrifter,
telefon, fax, forsikringer, div. EDB-materiale, vedligeholdelse kontormaskiner, foreningshåndbog,
undervisningsmateriale, advokat og revision.

Bevillinger Kr. 261.473  dækker bevillinger til:

· Medicinerrådet  Kr. 120.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 38.738
Tab gruppelivsforsikringer  Kr. 2.735

Hensættelser  Kr. 100.000 dækker hensættelser til kursusejendommen Thalia.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til FADL´s
sekretariat, da FADL´s regnskaber naturligvis er frit tilgængelige for alle medlemmer. Dog skal det
bemærkes, at regnskaberne ikke kan udleveres.

Hilsen FADL´s sekretariat

FFFFFADLADLADLADLADL�S FORSIKRINGSAFT�S FORSIKRINGSAFT�S FORSIKRINGSAFT�S FORSIKRINGSAFT�S FORSIKRINGSAFTALE MEDALE MEDALE MEDALE MEDALE MED
TRTRTRTRTRYG/BALYG/BALYG/BALYG/BALYG/BALTICATICATICATICATICA
Efter flere møder med Tryg/Baltica her i efteråret, er FADL�s forsikringsaftale nu faldet på plads.

Flere medlemmer har givet udtryk for, at de synes, at den gældende forsikring er for dyr. Specielt
forstår mange ikke, hvorfor andre studentergrupper, der har tegnet tilsvarende forsikringer, har
lavere præmie.

Vi har undersøgt markedet omkring disse forsikringer, og  må konkludere , at mange af de andre
grupper er relateret til �en færdiguddannet gruppe�, hvor de færdiguddannede er med til at betale
til de uddannelsessøgende. Desuden indeholder FADL´s forsikring flere elementer, som mange
andre studentergrupper ikke har i deres forsikringer. Her er det værd at nævne:
· Ingen selvrisiko
· En ulykkesforsikring med højere invaliditetsprocenter/summer i forhold til andre sel-
skaber
· En  ulykkesdækning inden for specielle sygdomme.
· FADL�s forsikringsudvalg altid skal inddrages, hvis man fra forsikringselskabets side
har formodning om forsikringssvindel � før et medlem kan �bortvises� fra ordningen.

Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne en forsikring med standard dækning eller
udvidet dækning:

Standard dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v. forsikringssum   354.000
Ulykkesforsikring forsikringssum  527.000
Livsforsikring forsikringssum  160.000

Præmien for 1999 andrager kr. 1.687,00 og er faldet fra kr. 1.793,00 i 1998.

Udvidet dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v. forsikringssum: 592.000
Ulykkesforsikring forsikringssum  527.000
Livsforsikring forsikringssum  160.000

Præmien for 1999 andrager kr. 2.077,00 og er faldet fra kr. 2.211,00 kr.  i 1998

Forsikringssummerne er indexreguleret med 4,24 % (dog ikke livsforsikringsdelen), og i
forsikringsaftalen er det aftalt, at præmien normalt også stiger med inflationen/indexreguleres.
Denne stigning ville have betydet en præmieforhøjelse på ca. 76,00  på standarddækningen og
ca 94,00 kr. for den udvidede dækning. Den reelle præmienedgang fra 1998 til 1999 er derfor
på næsten 10%.

Årets reduktion i præmierne skyldes en nedgang i FADL-medlemmernes anmeldte skader. I
vores aftale med Tryg/Baltica, er der en helt klar sammenhæng mellem skader og præmie. For det
enkelte medlem har det den betydning, at hvis man ikke har så mange skader, falder præmien.
Hvis man skulle finde på at passe ekstra godt på sine ting, er det altså en selv, og ikke Tryg/Baltica,
der kommer til at tjene på det. Samtidig betyder det naturligvis også, at hvis der sker flere skader,
vil vores præmier stige igen.

Girokortene vedrørende forsikringspræmien er udsendt den 12. november 1998 med betalings-
frist den 3. december 1998. Der er desværre ikke mulighed for at indbetale forsikringspræmien
senere end det angivne tidspunkt, da FADL skal afregne med Tryg/Baltica i starten af det nye år.

I 1999 vil FADL�s forsikringsgruppe fortsat arbejde med medlemmernes forsikringsforhold og
vi håber, at FADL ved årsskiftet 2000 kan tilbyde en endnu bedre og billigere forsikringsaftale.
Vi håber blandt andet at kunne tilbyde, at forsikringspræmien kan betales halvårligt, hvilket des-
værre ikke kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt.

Hvis du har spørgsmål til FADL�s forsikring, er du meget velkommen til at rette henvendelse til
sekretariatet - her kan du også afhente diverse materialer. Det er også på sekretariatet, du skal
henvende dig, hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen

Hvis du ikke ønsker at være omfattet af forsikringen i 1999, bedes du  venligst give besked til
sekretariatet.

Med venlig hilsen
FADL�s forsikringsudvalg

Indre Organer
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 9 /11-1998 - 15/11-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 4 7 7 6 8 20 10 62
udækket 3 6 1 3 0 3 0 16        25,5

15-23
bestilt 12 12 11 12 16 11 6 80
udækket 6 4 6 1 0 0 0 17            21

23-07
bestilt 14 9 14 12 14 5 9 77
udækket  3 0 6 0 0 0 1 10            13

ialt
bestilt 30 28 32 30 38 36 25 219
udækket 12 10 13 4 0 3 1 43        19,5

dæk.% 60 64 59 86 100 91 96

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:   9 /11-1998- 15/11-1998

man tirs ons tors fre lør søn          ialt
ledige hold 6 6 5 5 5 4 4
arbl. vagter 18 18 17 15 12 12 12         104
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 47

TRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDER

onsdag d. 18/11  klokken 15.30-16.30
fredag d. 20/11 klokken 16-17
mandag d. 23/11 klokken 15.30-16.30

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

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTAGTAGTAGTAGT-----
AFDELINGEN OG EKSPEDITIONENAFDELINGEN OG EKSPEDITIONENAFDELINGEN OG EKSPEDITIONENAFDELINGEN OG EKSPEDITIONENAFDELINGEN OG EKSPEDITIONEN

Kære alle stud�er !

Her på VB bruger vi ikke kun tiden mellem 12 og 13 på at spise vores medbragte mad.
Vi har travlt med at �rydde op�, d.v.s. melde vagter, skrive opskrivninger færdige, sende fax til
hospitaler o.s.v., inden det går løs igen kl. 13. Så � vil I ikke være så søde og rare at lade os få fred
og ro til disse ting. Altså, undgå helt at ringe til os mellem 12 og 13 med mindre det er meget
vigtigt

KH - VB�s personale

Efterlysning !!!!!!!

Vi har en indbetalinger til kontingent på kr. 786,-. Det er helt fint, men vi ved ikke hvem der er
afsender, da der intet navn står. Det er indbetalt på Gentofte Postkontor den 16. oktober 1998.
Hvis det er dig bedes du kontakte Kirsten Carstens på VB.

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !
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 på hverdage klokken 15.00 til 21.00.

Krav:
-Minimum 400 SPV-timer
-Menneskelig erfaring
-Hjemmeerfaring er en fordel

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 19. 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.26/11-98.
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 1 nyt holdmedlem 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.

Vagtbureauet
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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 19. november 1998 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.

Metadongiverhold 5501 søger 1 ny MVS�er

Arbejdet består i udlevering af metadon til stofmisbrugere i Københavns amt. Vagterne varer 5-
6 timer, og man møder op - to personer - kl.08.00 i Glostrup. Herfra kører man rundt til forskellige
steder i amtet, og varetager metadonudlevering.

Kvalifikationer:
· personer med MVS kurset vil blive fortrukket.
· have bestået farmakologi og mikrobiologi.
· være på 9. eller 10. semester.
· kunne tage min.5 vagter/mdr; også i eksamensperioder.
· have kørekort.
· skal kunne deltage på holdmøde d. 23.11.98 kl. 17.00

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. november 1998, kl. 12.00 på VB.
Ansøger skal henvende sig Vagtbureauet umiddelbart efter dette tidspunkt. Indsuppleret ansø-
ger skal efterfølgende kontakte Hold 5501�s holdleder.

Yderligere opl.: Holdleder Jesper Hern, tlf. 3920 1912

Kristne Medicinere
JULEFROKOSTJULEFROKOSTJULEFROKOSTJULEFROKOSTJULEFROKOST
KRISTNE MEDICINERE
Inviterer til Julefrokost onsdag 2.12.98
klokken 18.30. Dette finner sted på:
KFS-Kollegiet
Rosenvængets Sideallè 5, 4. sal
DK-2100  KBH. ØST

Tilmelding skal skje innen fredag 27. nov til:
Marianne Toftdal Jensen:
Tlf: 35 76 26 18
Eller Karin Bækgaard:
Tlf: 35 42 61 12
Alle er velkomne, både gamle og nye.

Revy-nyt
NYT FRA REVYGRUPPEN:NYT FRA REVYGRUPPEN:NYT FRA REVYGRUPPEN:NYT FRA REVYGRUPPEN:NYT FRA REVYGRUPPEN:
Medicinerrevyen 1999 er stadig i første trimester, men nu varer det ikke længe førend vi for alvor
går i gang. Husk næste hyttetur er den første weekend i december!

DEN STORE DANSKE REVYDEN STORE DANSKE REVYDEN STORE DANSKE REVYDEN STORE DANSKE REVYDEN STORE DANSKE REVY-LOGO-KONKUR--LOGO-KONKUR--LOGO-KONKUR--LOGO-KONKUR--LOGO-KONKUR-
RENCE:RENCE:RENCE:RENCE:RENCE:
Det er stadig muligt at deltage i den fantastiske revylogo-konkurrence hvor den heldige og dyg-
tige vinder vil modtage hele fire billetter til den sidste medicinerrevy i det tyvende århundrede.
Logo-forslag kan  afleveres til en af studiesalsvagterne på mdb, inden den første weekend i
december.
Nedenstående er bare et lille udpluk af de foreløbigt indleverede forslag:

På et eller andet plan håber vi, at en eller anden derude kan gøre det bedre.
På vegene af medicinerrevyen 1999:
Søren Tetens Hoff

Filmklubben P8'n
PRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERER

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 !
Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub/Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub/Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub/Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub/Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub/

En film af Quentin Tarantino:

Håndlangerne
Torsdag den 19. nov. kl. 20.00

Joe Cabot (Lawrence Tierney) samler 5
ukendte småforbrydere til at udføre et dia-
mant-tyveri.
Politiet dukker op før de når at slipper væk,
og det bliver tydeligt, at der er en politistikker
iblandt dem.

FILMFAKTA:
Harvey Keitel   Mr. White/Larry
SteveBuscemi  Mr. Pink

VB & Indre Organer
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Filmklubben
OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS
I næste uge vises filmen om ONSDAGEN i stedet for torsdagen.
Dvs. �Good Will Hunting� vises Onsdag d. 25/11-1998 klokken 20.00.

Mvh Filmklubben
www.studmed.ku.dk/filmklub/

SIMS

SIMS-JULEFROKOSTSIMS-JULEFROKOSTSIMS-JULEFROKOSTSIMS-JULEFROKOSTSIMS-JULEFROKOST:::::
Indlægget skulle have været bragt i sidste uge, men ja, øhh� undskyld! Derfor � meld dig til
hurtigst muligt, og gerne inden weekenden.
Har du ikke allerede fået en invitation, kan vi fortælle dig, at festlighederne

- finder sted i FADL�s mødelokaler
- torsdag d. 26. november, fra kl. 16.00
- på e-mail til stina@mdb.ku.dk
- på telefon 39274342 (Martin)
- på listen v. SIMS-opslagstavlen (bygn. 9.2.3).

På SIMS-opslagstavlen, kan du hente invitationen, med (næsten) alle oplysninger om arrange-
mentet.

Og vær lige obs. på, at vi i forb. med juleløjerne også holder møde � dagsorden kan du læse i et
af de næste numre af MOK.

         Julehalløjhilsner fra julefrokostudvalget

      Christina og Martin

Tutorer søges
TUTORER TILTUTORER TILTUTORER TILTUTORER TILTUTORER TIL
FOLKESUNDHEDSVIDENSKABFOLKESUNDHEDSVIDENSKABFOLKESUNDHEDSVIDENSKABFOLKESUNDHEDSVIDENSKABFOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

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. Det vil sige at man skal på-
regne at planlægge og deltage i en række arrangementer i løbet af 1. semester.

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.

Tidsfristen er i morgen TORSDAG d. 19-11-1998 klokken 12.00

Al henvendelse skal ske til studievejleder Ask Gielfeldt Petersen, adminstrationsgangen på
Panuminstituttet lokale 9.1.33.
telefon 35 32 75 45
Privat 39 56 50 44

Studenterklubben
FESTLIG J-DAG IFESTLIG J-DAG IFESTLIG J-DAG IFESTLIG J-DAG IFESTLIG J-DAG I
KLUBBEN, MEN!KLUBBEN, MEN!KLUBBEN, MEN!KLUBBEN, MEN!KLUBBEN, MEN!

Først og fremmest skal der fra Husgruppens side lyde en stor
tak til dem, der bidrog til at gøre J-dag til en både hyggelig og rar
oplevelse. Og lade det være det første vi slår fast med 7 tommer
søm.

Desværre var der, som sædvanlig fristes man næsten til at sige,
problemer i døren. Ved et arran-gement som J-dag, hvor der
ikke sælges billetter er det nødvendigt fra Husgruppens side
med forskellige tiltag, der begrænser antallet af personer i Klub-

ben, hvilket vi i øvrigt havde gjort op-mærksom på  her i MOK.
Reglerne er ikke nogle vi selv finder på. Antallet af personer, der må være i Klubben er fastlagt af
Brandvæsenet, og med brandkatastrofen i Göteborg in mente er det sikkert en rigtig god ide at
over-holde disse regler, bare sådan nogenlunde.
95 % af de personer, der blev afvist udviste stor forståelse for situationen, og erkendte, at de var
kommet for sent til mølle, men for en lille gruppe dårlig socialt justerede sinker er der nærmest gået
sport i, at tiltvinge sig adgang for enhver pris.
Vi nævner i flæng: 1) Kravle over taget og ned i atriumgården, hvilket resulterer i klager fra de
vagter, der holder øje med Panum om natten, idet deres  alarmer bjælder lystigt hver gang en
eller anden idiot skal lege Hudson Hawk på stilladserne. 2) Folk der sparker vores gitterlåge op.
Dette betragter vi som hærværk og det eneste resultat er at vi skal bruge penge på sikre den i form
af ny lås og en alarm. Penge der kunne være brugt bedre andre steder. 3) Hvor er det hjerne-
forladt, når 110 kg store drenge puster sig op overfor 50 kg lettere piger i døren og truer dem
med alskens vold og ulykke, hvis de ikke kommer ind her og nu. Dette kan på længere sigt tvinge
os til at bruge pro-fessionelle dørmænd, et tiltag vi faktisk meget gerne ville undgå.
Disse eksempler er kun et lille udvalg af de utrolig opfindsomme julelege vi bliver udsat for sådan
en aften.
Vi slår knuder på os selv for at få arrangementet til glide, så det bliver rart og festligt for så mange
mennesker som muligt. Vi benytter os af et system, som vi mener er det mest retfærdige og fair
overfor alle parter. Dette system indebærer, at bare fordi man kender dem, der står i døren så kan
man ikke forvente at blive lukket ind, også selvom man er rusvejleder, ekskæreste eller Kongen
af Sverige, og der er overhovedet ikke nogen grund til bagefter at gå og være småbitter på den eller
dem, der har afvist en.
Vi laver J-dag fordi det er sjov og skæg, men vi gør det  altså stadigvæk frivilligt og ulønnet, og
vil derfor også gerne føle, at vi har det sjovt sådan en aften.
De få henstillinger vi kommer med fra Husgruppens side, det være sig i forbindelse med døren,
selvafrydning eller fremmede bag baren, burde kunne følges uden et hav af protester først. Disse
få  regler er ikke skabt for at krænke folk personligt, men er til for at sikre at Klubben kan fungere
i det daglige, og hvis man finder det urimeligt er man velkommen til ædru at møde op til mandags-
møderne og deltage i den daglige drift af en god Studenterklub.
Venlig hilsen
Pva. Husgruppen/Sta & Jon

Ugens Digt
Åh ja, her er så ugens digt omhyggeligt udvalgt af den noget mandsdominerede redaktion. Det
er den gode Tove Ditlevsen, der har ramt hovedet på sømmet med dette digt fra samlingen �Piges-
ind� helt tilbage fra 1939. Selvom det er forfattet for lang tid siden, er pointen jo ikke blevet mindre
sand i mellemtiden. Så drenge; fryd jer over jeres nærmest evige ungdom. Til pigerne kan jeg kun
sige; tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak.

En Kvindes Frygt

Vi elsker hinanden, og alting er godt,
over Dagene raader kun du,
men maaske vil du elske en Kvinde engang,
der ikke er født endnu.

Du sir jeg er sød, og du kysser min Mund,
jeg stryger dit mørke Haar,
men af alt hvad jeg ved er det sikreste det,
at Lykken skal knuses af Aar.

Og alt det du elsker og knæler for nu
og drømmer og længes og ved,
skal visne og falme og svinde og dø
i Glemsels Uendelighed.

Du stirrer dig blind i den Lysende Nat
paa min Ungdom og alt det du ser,
men imellem os staar, hvad du ikke kan se,
en ganske ung Pige og ler.

Hun er yngre end jeg, for endnu er hun kun
som en Strofe i Moderens Sind,
men hun vokser sig op til dit Hjerte en Dag
og gør dig beruset og blind.

Der er Mænd, der skal gaa ad en tankeløs Vej
og plukke de Blomster der staar,
og Lykkeligst dem der, endnu ikke født,
først plukkes om tyve Aar.

Indre Organer
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Men knæl for min Ungdom,
der lever i Nat saa kort som en Sommerfugls Leg,
og kys mig og elsk mig og kast mig saa bort
mellem Blomsternes Skaar paa din Vej.

Jeg har elsket en Mand med et Hjerte som dit,
derfor ved jeg lidt mere end du,
og jeg skælver af Angst for den Kvindes Magt,
der ikke er født endnu.

Følgende digt er tilsendt af Peter Roos.
Jeg kender det ikke selv, men har Peters ord for at det er Per Højholdt der har skrevet det. Tak til
Peter.

UDENFOR
står baglæns ud foroven & begynder franeden
os tilbage og ikke kan være der & må vige &
en efter en efterhånden som vi selv trækker
men de er svære at få på plads må anbringes
være færdige vi mangler bare de sidste tolv
men absolut sikre & helt tætte vi er ved at
jeg mener oven over de er tynde meget skøre
ogs� i forhold til dem på den anden side ja
noget efter men er tættere lige som fastere
dem oven over som i tykkelse ikke lader dem
til især når de nu presses ned af vægten af
af de fylder lidt mere og vejer søreme godt
få lagt bund under dem vi nu begynder at ta
ind kan vi anbringe den nederste og således
først når vi har sikret os at intet trænger
vi begynder fra neden og arbejder os op men

red./STA

Når sandheden skal frem..
Findes ham Julemanden egentlig ?
 Næste gang, et barn spørger dig, om julemanden eksisterer, så forklarer du det bare pÅ denne
(korte) men sjove (ingeniørmæssige) måde :
 1. Der er ca. 2 milliarder børn (personer under 18) på jorden.
 Imidlertid skal julemanden ikke besøge muslimer, hinduer, jøder eller buddhister, hvilket redu-
cerer antallet til 15 % eller 378 millioner. Med et verdensgennemsnit på 3.5 børn pr. husstand er
der altsÅ 108 millioner husstande at besøge, idet vi antager, at der er mindst et artigt barn i hver
husstand.
2. Julemanden har, p.g.a. jordens forskellige tidszoner og rotation, ca.  31 timer at klare sit arbejde
i, idet vi antager, at han rejser fra øst mod vest, hvilket ville være logisk at gøre. Det svarer altså til,
at han besøger 967,7 husstande pr. sekund. Det vil altså sige, at for hver kristne husholdning med
et artigt barn  har julemandenca. 1/1000 sekund til at parkere slæden, springe ud og hoppe  ned
gennem skorstenen, fylde sokkerne, der hænger på kaminen, anbringe de resterende gaver
under træet, spise det slik der er lagt frem til ham, kravle op igen gennem skorstenen, hoppe op
i slæden og fortsætte til det næste hus. Idet vi antager, at alle hustande, som skal besøges, er jævnt
 fordelt (det ved vi selvfølgelig, at de ikke er, men vi vil antage det til brug for beregningerne), er
der ca. 1 km. mellem hvert hus i gennemsnit. Det giver en samlet rejse på ca. 100 millioner km, idet
toiletbesog og pauser fraregnes. Det vil sige, at Julemandens slæde flyver ca. 1000 km i sekundet
eller 3000 gange lydens hastighed. Til sammenligning kan nævnes, at det hurtigste menneske-
skabte fartøj nogensinde, rumsonden Ulysses, flyver ca. 50 km i sekundet. I øvrigt kan et kon-
ventionelt rensdyr max. løbe ca. 30 km i timen.
 3. Nyttelasten i slæden er et andet interessant aspekt. Idet vi antager, at hvert barn minimum får et
lego-sæt afmellemstørrelse (1 kg), skal slæden medtage over 500000 tons, julemanden selv ikke
medregnet. På land kan et normalt rensdyr max. trække ca. 200 kg. Selv hvis vi antager, at de
specielle flyvende rensdyr kan trække  10 gange denne vægt, kan opgaven ikke klares med 8 eller
9 - julemanden ville  have brug for 360000 rensdyr. Dette vil, sammen med gaverne bringe
slædens samlede vægt op på ca. 600.000 tons.
4.  600.000 tons, som flyver med 1000 km i sekundet skaber en enorm luftmodstand. Dette ville
opvarme rensdyrene på samme måde som en meteor,der kommer ind i jordens atmosfære. De to
fører-rensdyr ville hver absorbere en energi på 14.300 trilliarder joule pr.sekund, eller 14.300
trilliarderwatt. De ville simpelthen flamme op øjeblikkeligt, og rensdyrene bagved ville blive udsat
for overlydsbrag og  derefter selv flamme op. Den samlede rensdyrflok ville være brændt af i
løbet af 4,26 tusindedele af et sekund, dvs. ca. når julemanden er nået til det femte hus. Men det
kan i øvrigt være lige meget, for idet julemandens slæde accelererer fra 0 til 1000 km/s pÅ 1/1000
sekund, vil alle i slæden blive udsat for en kraft 17.500 gange stærkere end tyngdekraften. En
julemand på 150 kg. (vægten skønnet ud fra eksisterende billedmateriale) ville blive naglet til
bagenden af slæden svarende til en vægt på ca. 3 millioner kg, hvilket øjeblikkeligt ville knuse
hvert et ben i hans krop og forvandle ham til en gang splat.
5. Konklusionen er derfor, at hvis julemanden nogensinde har eksisteret, er
han død nu

Debat
ANAANAANAANAANATOMI II - SVTOMI II - SVTOMI II - SVTOMI II - SVTOMI II - SVARARARARAR
Kære John S. Nielsen og Kim Wildgaard, 4/11/98

Tak for jeres brev, som vi modtog for snart længe siden. Vi diskuterede naturligvis indholdet og
forslagene i jeres brev dengang. Her kommer det ønskede respons fra os. Vi sender det også til
MOK-redaktionen, da jeres brev også har været trykt der.

I opfordrede i jeres brev til følgende tiltag:

1) at spotten rettes centralt og påføres en karakter, og at eksaminator og censor ikke har
kendskab til spottens resultat før efter den mundtlige eksamen.
2) at de mundtlige eksamener optages på bånd, så at klagesager lettere ville kunne belyses.
3) at der sammen med facitlisten offentliggøres en liste der angiver, hvor mange point/
procent der skal til for at opnå en bestemt karakter.
4) desuden undrede  i jer over, at det angiveligt kan ske at der eksamineres i anatomi I-
pensum, eller biokemi og fysiologi ved anatomi-eksamenen efter 6. semester.

Ad 1 og 3: Vores eksamen i anatomi efter 6. semester består (som i ved) af to delprøver,
der skal beståes samlet. Karakteren er et resultat af en helhedsvurdering af eksaminanten, og
spotprøven rettes derfor af de samme personer, der eksaminerer studenten. Det er ikke i overens-
stemmelse med helhedstanken, at spotten evt. skulle rettes centralt. En anden mulighed (hvorefter
eksaminator og censor ikke ville have kendskabet til spotten før eksaminationen) kunne være, at
spotten blev rettet af eksaminator og censor efter studenten havde forladt eksaminationslokalet.
En sådan ændring vil imidlertid koste 5-10 min. ekstra censor-tid pr. student og det vil måske
kræve flere dage til afvikling af den mundtlige eksamen, hvilket rent lokalemæssigt kan være et
problem. Det må være op til studienævnet, om de vil være villige til at bekoste denne ændring. Vi
er ikke imod, hvis studienævnet vil betale og der kan skaffes lokaler til afholdelse af eksamen, hvis
der bliver behov for flere eksamensdage.
Vores erfaring siger os, at selvom der blev opslået en pointskala sammen med spotten, der angav
hvor mange point der skal til for at få en vis karakter, vil det ikke fjerne den usikkerhed mange
studenter føler, om hvilken karakter deres spot  ville få, hvis den blev evalueret separat.  Vi forstår
udemærket, at mange studenter synes at den mundtlige eksamensform er uretfærdig- det er den
naturligvis, idet alle ikke kommer op hos den samme eksaminator og alle ikke bliver spurgt om
de samme ting. På trods af det er det dog en kendsgerning, at beståelsesprocenten er en del højere
ved den nuværende mundtlige eksamen end den var dengang vi afholdt skriftlig eksamen.

Ad.2: Forslaget er absolut interessant, selvom det ville  medføre en del ekstra administration.
Ifølge den nuværende bekendtgørelse for eksamen ved vidergående uddannelser er det imidler-
tid ikke lovligt at optage eksamener på bånd (§24 stk. 3). Vi vil derfor foreslå, at i, hvis i mener,
at det er et stort, generelt studenterønske, sender forslaget til studienævnet, som derefter kan tage
stilling til det.

Ad 4: Det er ikke meningen at studenterne ved eksamen i anatomi efter 6. semester skal
eksamineres detaljeret i hverken anatomi fra Anatomi I, cellebiologi  eller tilgrænsende fag (fx.
fysiologi og biokemi). Det er svært at undgå at der sniger sig en lille smule navnlig fysiologi ind
under eksamenen, men det er klart, at der ikke må benyttes større dele af eksaminationstiden på
andet end Anatomi II. Det er også klart at en eventuelt manglende viden indenfor for eksempel
biokemi, fysiologi eller anatomi I, demonstreret ved eksamen i Anatomi II, er eksamenen i Ana-
tomi II uvedkommende  og derfor ikke bør have indflydelse på karakteren. Endelig er det vores
forventning til de enkelte eksaminatorer og censorer, at de sørger for at  hersker en positiv atmo-
sfære ved eksamenen, hvor studenten får mulighed for at demonstrere sin viden indenfor Ana-
tomi II.

Venlig hilsen
Cathrine Ørskov og Carsten Röpke,
kursusledere, Anatomi II
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SABVUKO

1. Endnu et erotisk produkt fra MD-food ?
2. En russisk tevarmer ?
3. En landsby-høvding i et smukt område i Zimbabwe for en landbefolkning, der
har meget brug for DIN hjælp, og som er en del af et tværfagligt udviklingsprojekt,
hvor der bygges latriner, graves brønde, undervises i malaria og solsikkedyrkning, og
hvor du bor i en stråtækt hytte midt i herlighederne ?

INFORMATIONSAFTEN
Informationsaften på Landbohøjskolen om Zimbabwe Udviklingsprojekt torsdag d.
19. November kl. 17, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg. Informationsaftenen vil
foregå i Aud. 3.14. Indgang fra Thorvaldsensvej og følg derefter pilene.
ANSØGNING
Sidste frist for ansøgning til rotationerne 3 (fra feb. 99 til aug. 99) og 4 (fra aug. 99 til
feb. 2000) er d. 1. december 1998.
INFORMATION
Yderligere information finder du på IMCC´s homepage: www.imcc.dk eller også på
dit IMCC kontor.
Spørgsmål kan stilles til:
Dorte Skovbølling Poul Lundsby Jakobsen
Tlf: 35 26 35 93 Tlf: 33 91 38 53
e-mail: skovboll@stud.mdb.ku.dk e-mail: lundsby@dsr.kvl.dk
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