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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler,
samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater
(andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0,  6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC)

Grafik TIFF: (Standard-grafikformat)
GIF: (CompuServe bitmap)
BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret

i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen
tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).

-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.

-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde
mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 12 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: FBM

Denne                               redaktion:

OBS! OBS! OBS!
20.00 P8'n
viser "Good
Will Hunting"

19.30 Med antro-
posofisk studie-
kreds holder
møde på Kong
Georgsvej 15

15.00 FCK møder
Amatørernes
Boldklub på det
såkaldte Glad-
saxe stadion
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Readktionelt
NÆSTE MOK ER DET SIDSTE I ÅR.NÆSTE MOK ER DET SIDSTE I ÅR.NÆSTE MOK ER DET SIDSTE I ÅR.NÆSTE MOK ER DET SIDSTE I ÅR.NÆSTE MOK ER DET SIDSTE I ÅR.
Ja så nærmer julen sig, og i den anledning, og da redaktionen også er så heldig at få lov til at gå
til eksamen i diverse fag, er næste uges MOK det sidste i 1998.
Kærlig hilsen
MOK-redaktionen

Lederen

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. 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 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

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

MØDEREFERAT
STUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICIN

D. 28. oktober 1998

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Klara Vinsand Naver, Jør-
gen Hedemark Poulsen (fra kl.15.40 ), Olaf Paulson, Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jon Prause (studievejl.), Gitte Birkbøll
(under personsager), Berit Brix og Grete Rossing.

DagsordenDagsordenDagsordenDagsordenDagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 98/09
4. Behandling/godkendelse af ny studieordning (revideret tekst)

a. Det fortsatte arbejde med studieplanen
5. Kvalitetsudviklingsudvalget
a. Rapport fra udvalget
b. Udvalgets fortsatte virksomhed/sammensætning
6. Eksamensplan � sommer 1999
7. Meddelelser
a. Evaluering af Akut patient
b. �Medicinsk Multimedie Center� Nyhedsbrev
8. Eventuelt

ad 1ad 1ad 1ad 1ad 1 Godkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til for fjerde gang at gå til eksamen i mikrobiologi og farmakologi blev
ikke imødekommet.
En ansøgning om forlænget frist til beståelse af fase I samt anbefaling af et 5. gangs eksamens-
forsøg i cellebiologi blev ikke imødekommet.
En ansøgning om alternativ studieplan blev drøftet. Den studerende indkaldes til samtale hos
studielederen.
Indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet.
Mulighed for deltagelse i eksamen i arbejds- og miljømedicin uden bestået farmakologi og
forordningslære blev kort drøftet. Sagen tages op på et senere tidspunkt.
Vedr. det obligatoriske kursus i 1. hjælp blev det besluttet, at har man gennemgået et tilsvarende
kursus og stadig fungerer som instruktør gives fritagelse for deltagelse i kurset.
Vedrørende administrativ praksis: Nuværende praksis i forbindelse med for sen afmelding fast-
holdes.
Tidspunkt for påbegyndelse af OSVAL I blev drøftet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 98-09 godkendt med enkelte rettelser.

ad 4 Behandling/godkendelse af ny studieordning
(revideret tekst)
Den tilrettede studie- og eksamensordning for medicin blev gennemgået og godkendt. � Der
udspandt sig en kort diskussion vedrørende obligatoriske studieelementer. � Forslaget er via
Rektors kontor videreekspederet til Undervisningsministeriet.
b.
Det fortsatte arbejde med studieplanen. Studielederen meddelte, at der havde været afholdt
møde Olaf Paulson og Ralf Hemmingsen vedr. psykiatriundervisningen. � Patolog anatomer er
indkaldt til møde vedr. kapacitetsproblemer og tilrettelæggelse af undervisningen
Der vil blive udarbejdet en plan for møder med institutterne. Planen forelægges studienævnet.

ad 5 Kvalitetsudviklingsudvalg
Jørgen Hedemark meddelte, at der nu var gennemført 2 afdelingsbesøg. Der er udarbejdet rap-
port for det ene af disse besøg. Rapporten er udsendt til pgl. afdeling, hvor den er positivt mod-
taget. Rapporten vil blive udsendt til studienævnets medlemmer, når kommentarer fra afdeling og
studerende foreligger.

MOK & Studiet

IHH HVOR ER DET DEJLIGTIHH HVOR ER DET DEJLIGTIHH HVOR ER DET DEJLIGTIHH HVOR ER DET DEJLIGTIHH HVOR ER DET DEJLIGT.....
Nu er det endelig jul igen.
Jul med julekager, julekonfekt, juleøl, juleglög, julemænd og julefrokoster.
Julefrokosten er netop emnet for denne lille bemærkning.
Nu skal de fleste til julefrokost på arbejdet, med fodboldholdet, med pigerne fra akvareltegnings-
holdet. Alle -rig som fattig, tyk som smal- skal drikke snaps, spise sylte, drikke snaps og bolle ved
siden af. Resultatet er store maver, store hoveder, små tegnebøger og dårlig samvittighed.
Hvad er det, der gør at alle sociale skæl ophæves ved denne højtid? Hvorfor kan et folk, der er så
lidet homogent som det danske, samles omkring noget så banalt og primitivt som juleøl, sylte,
snaps og klap i røven på en tyve år yngre sekretær?
- Fordi det er så skide skægt, at vi knapt nok kan vente det hele år, der går mellem orgierne!
Udtaler en anonym medicinstuderende.
Er det så sjovt at vi gang på gang har lyst til at vågne op med fedtet flydende fra mund vigen?
Vågne op med et hoved der føles som om der var blevet opført en heavykoncert med tredive-
tusind og en tilskuer i pandehulen?
Er det så skide skægt at man til gengætd har løst til at vågne op ved siden af chefens sekretær, der
er enlig og kun scorer denne ene gang om året, fordi hun er for grim og selvcentreret til at kunne
få fat i mænd, der ikke er fuldkommen bedøvede, så ucharmerende stive som man kun bliver til
en julefrokost?
Hvad gør julefrokoster til det særlige, det er i hvor kultur?
MOK�s teori er, at julefrokosten (ganske som juletræet) stammer fra Duisburg, Tyskland, der jo
er verdenskendt for at være centrum for de mest utrolige (og vil nogen mene, usmagelige) orgier.
MOK har selv deltaget, som ædruelig anmelder naturligvis, ved disse arrangementer og må er-
kende, at den eneste forskel på en dansk julefrokost og Die Duisburg Festen er det danske
�SKÅÅÅÅÅL� mod det tyske �SZZCHOLLL!!�.
Julefrokosten er kommet for at blive (hvor i he.... skulle vi ellers gøre af alle de danske svin?) så,
kammerater, gå tiden i møde med varsomhed og forsigtighed ! SKÅL!

red.
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Det andet besøg, som var på en medicinsk endocrinologisk afdeling, var ligeledes positivt. Rapport-
udkast udarbejdes snarest og fremsendes til afdelingen.
Det er udvalgets plan at nå yderligere et eller to besøg i indeværende år.
b.
Udvalgets fortsatte virke/sammensætning. Professor Knut Aspegren tilknyttes udvalget, som
bør være et permanent udvalg i lighed med f.eks. OSVAL-udvalget. � Regler vedrørende sam-
mensætning og udskiftning af medlemmer udarbejdes.

ad 6 Eksamensplan � sommer 1999

Eksamensplan sommer 1999 blev kort drøftet. Det blev herunder drøftet at ændre på rækkeføl-
gen af eksaminer på 6. semester, idet Jørgen Hedemark gjorde opmærksom på fysiologifagets
problem med ringe fremmøde til undervisningen umiddelbart inden anatomieksamen. Anatomi,
biokemi og fysiologi anmodes om selv at løse problemet vedr. rækkefølgen af eksaminerne efter
6. semester.
Eksamensplanen tages op på næste møde.

ad 7 Meddelelser
Se dagsorden.

ad 8 Eventuelt
Louise Isager fandt det uheldigt, at 8. semester forår 1999 starter 25. januar, idet det medfører, at
der ikke er nogen pause mellem 7. og 8. semester.

ref.   Grete Rossing

Studivejledningen
JA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODT, A, A, A, A, AT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!

Som nogle måske har bemærket starter der hvert semester nye studerende, der aldrig har set dem
før. Derudover kommer mange �gamle� studerende i klemme på grund af, at de ikke er oriente-
rede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

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

REGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING.EKSAMENSTILMELDING.EKSAMENSTILMELDING.EKSAMENSTILMELDING.EKSAMENSTILMELDING.

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, i åbningstiden
mandag-fredag kl. 9-14, tirsdag dog kl. 9-16. På gangen foran eksamenskontoret vil der være
fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages
skriftligt, ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til eksamen. De bliver opslået i starten af hvert
semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen sker i uge 37,
7.-11. september 1998.
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og søger dispensation, men ikke har fået svar
endnu på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tidsfristerne for
eksamenstilmelding!  Når du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på din eksamens-
tilmelding, at du søger dispensation.

REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE
EKSAMENER.

FASE I
I slutningen af 1. semester kan du tilmelde dig tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:

For tentamen i almen og organisk kemi:
Godkendelse af obligatoriske studieelementer i almen og organisk kemi.

På/efter 2. semester kan du tilmelde dig eksamen i anatomi I og eksamen i sundhedspsykologi.
Indtegningsbetingelser:
For eksamen i anatomi I:
Godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester.

OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gælder tillige følgende: kemi og anatomi I skal
være bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan du ikke holdsættes på 4.semester. Uden
bestået anatomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.

På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
Godkendelse af de obligatoriske studieelementer  på 4. semester samt godkendte øvelser i fysik
på 3. semester, og bestået almen og organisk kemi.

På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den
integrerede prøve.
For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegningsbetingelser:
Godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi I,
almen og organisk kemi, sundhedspsykologi og cellebiologi.

FFFFFASE IIASE IIASE IIASE IIASE II

Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få rykket rundt på undervisningen og således tage
kurser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.

På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i genetik.
Indtegningsbetingelser:
Bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig i genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i mikrobiologi, farmakologi og videnskabs-
teori II.
Indtegningsbetingelser:
Eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologikursus.
Eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske
kurser i intern medicin og kirurgi.
Eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL
II.
Indtegningsbetingelser:
Alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
Eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
 eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte kliniske kurser i faget.
Eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i dermatologi/venerologi, oftalmologi og
oto-rhino-laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
Alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
Eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk kursus i faget.
Eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksa-
men i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i arbejds- og miljømedicin, forordningslære
og patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
Alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
ksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede eksami-
ner i farmakologi og mikrobiologi.
Eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået eksamen i mikrobiologi.
Forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
Eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk
biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori I, klinisk socialmedicin og psykiatri.
Eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået eksa-
men i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i almen medicin, gynækologi/obstetrik,
pædiatri og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
Samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
Eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
Eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
Eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
Eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i akut patient.

OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.TORISKE STUDIEELEMENTER.TORISKE STUDIEELEMENTER.TORISKE STUDIEELEMENTER.TORISKE STUDIEELEMENTER.

For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte
være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et fremmøde på
80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleveres rapport til
godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev når alle
indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studieelementer.
Attestation for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer sker via EDB og går direkte til
eksamenskontoret. Du kan tjekke om dit  attesthæfte er blevet registreret som bestået på adressen:
http://www.sund.ku.dk./udd/medicin./attest

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.

Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives
kun undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og da kun i tilfælde af dokumenteret syg-
dom el.lign.

Studiet
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ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele eksamenskontoret, da oplysningerne om
din adresse blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til eksamenskontoret, hvis du flytter umiddel-
bart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

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 !!!!

LEKTIONSKATALOGER
Lektionskatalogerne for forårssemesteret 1999 er nu sendt til trykkeriet, og kan forventes klar til
afhentning

16. december 1998

Lektionskatalogerne vil blive lagt frem ved studievejledningen/studienævnssekretariatet, lokale
9.1.41/33.

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

FORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLER
REGLER GÆLDENDE FRA OG MED VINTEREKSAMEN
1994/95

Følgende gælder alle studerende:

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

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

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

Følgende gælder studerende som er optaget fraFølgende gælder studerende som er optaget fraFølgende gælder studerende som er optaget fraFølgende gælder studerende som er optaget fraFølgende gælder studerende som er optaget fra
sommeren 1994:sommeren 1994:sommeren 1994:sommeren 1994:sommeren 1994:

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

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spotEksamen i skriftlig cellebiologi og spotEksamen i skriftlig cellebiologi og spotEksamen i skriftlig cellebiologi og spotEksamen i skriftlig cellebiologi og spot

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

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

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

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

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

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

Glem ikke at afse tid til at holde fri (som tommelfingerregel en ugentlig fridag), ellers når I at blive
grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk muligt at have et liv under eksamenslæsningen!

I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om
eftermiddagen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennemgår det første spørgsmål for den
anden. Gennemgå derefter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til eksamen, og indøv
den systematiske fremstilling af stoffet (brug evt. oversigten bagest i pensumbeskrivelsen). Når
I er færdige med at gennemgå alle dagens spørgsmål; hold da en kort pause, og gå derefter på
studiesalen for at spotte dagens pensum. Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at spotte i
dagene før spoteksamen (hvor spotsalen er fyldt med andre, der ikke har planlagt så godt som
jer). De sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle prøvespots som ligger på studiesalen.

Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær anatomi. Regionær anatomi skulle gerne
vække gensynets glæde, de samme navne, bare præsenteret på en anden måde.

Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst repetere de spørgsmål i synes er særlig svære.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen.  Når man har øvet, er to
minutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I som
oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne
er flinke folk, som er gode til at trække det I ved ud af Jer.

Held og Lykke!

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i 1998 for UGE 48, 49, 50, 51 og 52 ( lukket i
uge 53 )

Dag / dato.    Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag     14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen
Tirsdag     10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen
Onsdag     10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt
Torsdag     15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen             (ingen træffetid i uge 52 )
Fredag     13.30 � 14.30    10.30 � 13.30    Jon Prause                       (ingen træffetid i uge 52)

Bemærkninger:
Jes Braagaard holder orlov i november og december måned

Studiet
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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

Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase I
TIL 5. SEMESTER.TIL 5. SEMESTER.TIL 5. SEMESTER.TIL 5. SEMESTER.TIL 5. SEMESTER.
Husk årets julefrokostbrag lørdag d. 5 december i klubben.
Biletter kan købes hos din holdrepræsentant fra idag (onsdag) og en uge frem.
Vi glæder os til at feste med dig og dit lalleglade julehumør.
Har du været med før, så ved du at det flyder med julebryg, ribbenssteg,
snaps, rødkål og syltede asier - skønt....
På vegne af julemanden
Holdrepræsentanterne

Fase II
VIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDEVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDEVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDEVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDEVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDE
PÅ 6. SEMESTER OG  FASE IIPÅ 6. SEMESTER OG  FASE IIPÅ 6. SEMESTER OG  FASE IIPÅ 6. SEMESTER OG  FASE IIPÅ 6. SEMESTER OG  FASE II
Fristen for rettidig framelding af undervisningen for forårs-semestrene på Fase II er rykket frem
til 10. januar.

Med venlig hilsen
Berit Cecilie Brix
Studieadministrationen

HUSK:HUSK:HUSK:HUSK:HUSK:
Julefrokost for 11. Semester�
(Og for dem som kunne have været på 11.semester)
d. 2/12-1998 kl. 19.00!!

Glæd jer til en fantastisk julefrokost med lækker mad, godt selskab og overraskende underhold-
ning arrangeret specielt til denne lejlighed.
Tilmelding til dette enestående tilbud sker ved:
- Personlig henvendelse i klubben d.27/11-1998 mellem kl. 15.00 og 17.00 til Ann-Britt

og Christine
- Telefonisk henvendelse til undertegnede
- Sidste chance er til arbejds- og miljø medicin eksamen d. 1/12-1998

Ved tilmeldning skal man betale 25 kr. og samtidig får man at vide, hvilken juleret man skal
medbringe til festen.

I er velkomne til at medbringe egne CDér med julemusik. Hvis der er nogen der vil hjælpe med
at stå i bar, rydde op osv. hører vi gerne fra jer.
VI SES D.2/12-1998 KL.19.00 ( dørene lukkes kl. 19.30)

Julehilsener fra
Trine Boysen tlf. 35817656
Kirsten Svenstrup tlf.33247370
Ann-Britt Lund tlf. 39274928
Christine Wohlfahrt tlf. 35347271
Pernille Kallerup tlf. 35836958

VKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICINVKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICINVKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICINVKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICINVKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICIN
Der er nu kommet program og tilmeldingsblanketter
til kursus i idrætsmedicin. Kurset afholdet i den
14. � 17. december 1998 for studerende på 9. � 12.
semester.
Blanketterne kan hentes udenfor VKO-sekretariatet,
studentergangen på Panum Instituttet, lokale 9.1.41 og
skal afleveres samme sted.

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

KURSUS I TUMORBIOLOGI OG KLINISK
ONKOLOGI
10. og 11. semester fra mandag den 17.5 - mandag den 31.5.99 (teori) og igen fra tirsdag den 1.6.
til fredag den 11.6.99  (klinik).

Kurset godkendes som VKO.Kurset godkendes som VKO.Kurset godkendes som VKO.Kurset godkendes som VKO.Kurset godkendes som VKO.

Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde
i Danmark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsårsag. Problemer, der har med kræftsyg-
dom og kræftpatienter at gøre, er således centrale i dagens sundhedsvæsen. De onkologiske
discipliner omfatter grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyggelse, diag-
nostik, kurativ og eksperimentel behandling, follow-up, informationsproblemer, palliativ be-
handling og pleje.
Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og klinisk cancerforskning og behandling ved
2 ugers teoretisk gennemgang af tumorbiologien inkl. de hyppigst anvendte metoder, rationalet
for de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang af de vigtigste cancersygdomme og
deres behandling samt planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien.  Denne del af kurset
godkendes som 2 ugers VKO. Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller hæma-
tologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor der under tutor-vejledning vil blive givet rig
lejlighed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde, således at dette i forbindelse med kursus
godkendes som 4 uger af VKO-perioden.

Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekretariatet efter 1. april 1999, hvor det vil være
ophængt i et chartek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus i december-januar bedes foretaget
ved indsendelse af særligt skema, som kan afhentes samme sted som programmet.

Tilmelding må være modtaget senest den 1.maj1999. Deltagerantallet er begrænset til ca. 20.
Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt inden 15. maj 1999.

Tilmelding sendes til:

Overlæge, dr. med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Strandboulevarden 49, opg. 7.1
2100 København Ø
Tlf: 3545 5606

TURNUSBYTTETURNUSBYTTETURNUSBYTTETURNUSBYTTETURNUSBYTTE
HAVES:     Københavns amt,  Amager Hospital,
Start:  1. Feb. 1999 Ort. Kir. Afd. +  1. Aug. 1999  Medicinsk afd.

ØNSKES: Københavns amt, andet end Amager Hospital, helst forår 1999,
        eller andet tæt på /i København

Kontakt hurtigst mulig:  BEHZAD  på   36171480

Turnusbytte

Studiet

Når der står �gæster� på
håndklædeknagen,
skal man så være flere på
toilettet ad gangen?
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Annoncer
SEKRETÆR I STUDENTER-SEKRETÆR I STUDENTER-SEKRETÆR I STUDENTER-SEKRETÆR I STUDENTER-SEKRETÆR I STUDENTER-
ORGANISAORGANISAORGANISAORGANISAORGANISATIONTIONTIONTIONTION
IMCC - en humanitær organisation for medicinstuderende - søger en deltids sekretær til spæn-
dende og varieret job med internatiolnalt sigte til kontoret på Panum Instituttet.
Ansættelse pr. 1. oktober 1998.
Arbejdsopgaverne er:    Kontakt til de studerende,  telefonpasning, kopiering, arkivering, kasser-
egnskab Bruge e-mail og office-pakke på PC.
Kvalifikationer:  Sekretærerfaring, sprogkundskab - minimum engelsk i skrift og tale, EDB på
brugerniveau Du skal kunne lide at arbejde med unge engagerede mennesker.
Vi forestiller os at du er en moden person som syntes at det kunne være interessant at arbejde på
deltid i en årrække.
Arbejdstider: 15 timer ugentligt, heraf 10 timers træffetid om ugen, samt 2
timer om måneden til deltagelse i IMCCs Månedsmøde om aftenen.
Løn:            Efter aftale
Skriftlig ansøgning sendes til Karen Hejlesen, IMCC, Panum Instituttet lok
9.2.2, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N senest 7. august. Ydereligere oplysninger kan
fås på tlf: 31420065. Besøg IMCC hjemmeside på http:\\www.imcc.dk for at læse
mere om os.

FARMACEUT STUDERENDE SØGERFARMACEUT STUDERENDE SØGERFARMACEUT STUDERENDE SØGERFARMACEUT STUDERENDE SØGERFARMACEUT STUDERENDE SØGER
HJÆLPELÆRER TIL FYSISK KEMI.HJÆLPELÆRER TIL FYSISK KEMI.HJÆLPELÆRER TIL FYSISK KEMI.HJÆLPELÆRER TIL FYSISK KEMI.HJÆLPELÆRER TIL FYSISK KEMI.
Eksempler på emner:   Elektrokemi (f.eks. elementer), reaktionskinetik,
thermodynamik, fase-diagrammer, blandinger.
Marianne
32 58 13 85.

KVKVKVKVKVALER MED NEUROANAALER MED NEUROANAALER MED NEUROANAALER MED NEUROANAALER MED NEUROANATOMI???TOMI???TOMI???TOMI???TOMI???
...så se her:

OVERLEVELSES-/MANDUKTIONSKURSUS IOVERLEVELSES-/MANDUKTIONSKURSUS IOVERLEVELSES-/MANDUKTIONSKURSUS IOVERLEVELSES-/MANDUKTIONSKURSUS IOVERLEVELSES-/MANDUKTIONSKURSUS I
NEUROANANEUROANANEUROANANEUROANANEUROANATOMI!TOMI!TOMI!TOMI!TOMI!

Er du en af de mange, der har problemer med neuroanatomien, og er du noget nervøs for at
komme op til mundtlig eksamen i den? Eller ønsker du blot at få din neuroanatomi fra 2. semester
repeteret?
I givet fald har du mulighed for at komme på et �overlevelseskursus� i neuroanatomi. Kurset vil
gennemgå pensum i neuroanatomi, som det kræves for at klare sig hæderligt igennem den mundt-
lige eksamen i anatomi 1.
Kurset strækker sig over 9 lektioner, og kursusafgiften er kr. 250,-.
Kurset vil blive afholdt på følgende datoer...

Lørdag d. 12. december kl. 12-15.
Søndag d. 13. december kl. 12-15.
Onsdag d. 16. december kl. 12-15.

Ved overtegning af kurset vil der blive oprettet flere hold på andre tidspunkter. Så hvis der er nogle
af tidspunkterne, du ikke kan komme, kan der eventuelt være plads på et andet hold.
Tilmelding foregår ved henvendelse til...
Magnus Horsager på tlf.: 35 26 15 45, lokal  506; E-mail: horsager@mdb.ku.dk
Hvis du ønsker yderligere information, er du naturligvis også meget velkommen til at henvende
dig!

Vel mødt!

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.

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 DOKYLÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKYLÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKYLÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKYLÆGER 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 .
              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

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

NY BILLIG TEANY BILLIG TEANY BILLIG TEANY BILLIG TEANY BILLIG TEATERBILLET TIL STU-TERBILLET TIL STU-TERBILLET TIL STU-TERBILLET TIL STU-TERBILLET TIL STU-
DERENDEDERENDEDERENDEDERENDEDERENDE
Det Kongelige Teater introducerer nu en ny billig billet til teaterinteresserede studerende: Uni-
billetten til den ringe sum af 50 kr.

Med Det Kongelige Teaters nye Uni-billet kan studerende ved de højere læreranstalter i Køben-
havnsområdet se skuespil i Det Kongelige Teater. Billetten er ikke kun for de studerende, der er
under 26 år, men for alle, der har et gyldigt studiekort til en af følgende uddannelser:

Københavns Universitet
RUC
DTU
Handelshøjskolen
Kunstakademiet (Konservatorskole, Billedkunstskole og Arkitektskole)
Danmarks Designskole
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

Billetterne kan bestilles på telefon 33 69 69 92 eller ved at sende en e-mail til publikumskonsulent
Trine Kiær tki@kgl-teater.dk. Uni-billetter kan også købes ved direkte henvendelse i Billetkon-
toret på Kgs. Nytorv mellem kl. 13.00-19.00. Bemærk at der skal vises studiekort ved køb af billet
og ved billettering.

Hvis man ønsker information om Det Kongelige Teaters repertoire og arrangementer, så slå et
smut forbi Det Kongelige Teaters hjemmeside på www.kgl-teater.dk.

I starten af det nye år etablerer Det Kongelige Teater en teaterklike på Internettet med særlige
arrangementer, hvor klikemedlemmerne kan komme ind og se en teaterforestilling og f.eks. møde
instruktøren eller nogle af skuespillerne. For mere information om Teaterkliken, send en e-mail
med navn, uddannelsesretning og  e-mailadresse til tki@kgl-teater.dk.
Vi glæder os til at se jer i Det Kongelige Teater!

DET FØRSTE INTERNADET FØRSTE INTERNADET FØRSTE INTERNADET FØRSTE INTERNADET FØRSTE INTERNATIONALE PANUMTIONALE PANUMTIONALE PANUMTIONALE PANUMTIONALE PANUM
SEMINARSEMINARSEMINARSEMINARSEMINAR

The future of epidemiology
Fremtidens epidemiologi
25 januar 1999 fra kl. 13.00 til 18.00
Rigshospitalet, Auditorium I, Bygning 44,
Blegdamsvej 9. 2100 København Ø.

Sygdomme opstår i et samspil mellem sårbarhed og påvirkninger, og dette samspil kan beskrives
på mange niveauer. Moderne molekylær og cellulær biologi beskriver samspillet på mikroniveau.
Andre studerer den makroepidemiologiske betydning af sociale kår og miljøpåvirkninger. Sus-
ser har bl.a. advokeret for sådanne makroepidemiologiske studier, som han kalder
økoepidemiologi.

Epidemiologer må vælge mellem meget forskellige valgmuligheder nu, som de omkring århund-
redeskiftet måtte vælge mellem mikrobiologien eller det, Panum kaldte sygdommenes geografi.
Hvilke konsekvenser har disse valg for vor erkendelse, vor placering og vor overlevelse som
fag? Det har vi bedt nogle af fagets kendteste repræsentanter give deres bud på. Disse er:

¨ Hans-Olav Adami, Karolinska Institute, Stockholm
¨ Walter W Holland, London School of Economics and Political Science, London
¨ David Hunter, Harvard School of Public Health, Boston
¨ Neil Pearce, Wellington School of Medicine, University of Otago, New Zealand
¨ Mervyn W Susser, Colombia University, New York
¨ Stig Wall, Umeå University, Umeå
¨ Jussi Huttunen, National Public Health Institute, Helsinki; moderator.

Hver foredragsholder taler i 30 minutter, efterfulgt af en kort diskussion med seminarets mode-
rator. Mødet afsluttes med en paneldiskussion, som også vil besvare spørgsmål fra salen.

Panumseminaret er arrangeret af Center for Epidemiologisk Grundforskning med forsknings-
afdelinger ved Statens Serum Institut, Aarhus Universitet og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
Centret er oprettet af Danmarks Grundforskningsfond.

Tilmelding er ikke nødvendig, og deltagelse er gratis.

Annoncer
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 16/11-1998 - 22/11-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 1 7 1 2 11 19 13 54
 udækket  0 0 1 1 0 1 0 3             5,5

15-23
bestilt 21 9 16 16 22 15 14 113
udækket 4 0 0 0 2 0 1 7 6

23-07
bestilt 15 13 14 20 25 18 21 126
udækket  1 1  0 6 0 0 0 8 6

ialt
bestilt 37 29 31 38 58 52 48 293
udækket 5 1 1 7 2 1 1 18 6
dæk.% 86 96 96 81 96 98 97

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:   16/11-1998- 22/11-1998

man tirs ons tors fre lør søn         ialt
ledige hold 4 3 3 4 3 4 3
arbl. vagter 8 8 8 9 9 11 9            624
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 48

TRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDER
onsdag d. 25/11  klokken 15.00-16.00
fredag d. 20/11 klokken 16.00-17.00
 mandag d. 30/11 klokken 15.30-16.30

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

KÆRE ALLE STUD�ER !KÆRE ALLE STUD�ER !KÆRE ALLE STUD�ER !KÆRE ALLE STUD�ER !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

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

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 !
2-3 lægestuderende søges til kodning af
patientklagenævnets afgørelser

Kvalifikationer
Du er på 5. eller 6. semester og ønsker et længerevarende ansættelsesforhold (samlet ca. 1200
timer).

Arbejdet
Arbejdet består af en gennemgang af nævnets afgørelser med henblik på kodning af
sagernes sundhedsfaglige indhold, samt indtastning af koderne i en database. Des
uden består arbejdet i opslag og indtastning af relevante diagnose- og behandlingskod
er (WIIO-koder).

Arbejdstider
Arbejdstiden kan frit tilrettelægges efter eget ønske. Oplæring (ca. 4 timer) vil dog finde sted
indenfor kontorets normale åbningstid (9-16).

Da nævnet ønsker at benytte resultaterne fra kodning i forbindelse med udarbejdelse af årsberet-
ningen for 1998, må der påregnes en betydelig arbejdsbyrde frem til slutningen af februar 1999.

Arbejdssted
Frederiksborggade 15
1360 København K

Løn
SPV-løn efter dagtakst.

Kontaktperson
Afdelingslæge Jørgen Hansen
telefonnr. 33 38 95 00

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 kl. 8.30 til 15.30.

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

Ansøgningsfrist er torsdag den 3.  december 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 3. dec.  1998  kl. 12.00  til VB.

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

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

Vagtbureauet
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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 3. december 1998 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.

Bogladen
TELIA MOBILTELIA MOBILTELIA MOBILTELIA MOBILTELIA MOBILTELEFONER � NUTELEFONER � NUTELEFONER � NUTELEFONER � NUTELEFONER � NU
LANDSDÆKKENDE GSM 1800 NETLANDSDÆKKENDE GSM 1800 NETLANDSDÆKKENDE GSM 1800 NETLANDSDÆKKENDE GSM 1800 NETLANDSDÆKKENDE GSM 1800 NET

Til de mange, der siden september måned har benyttet sig af vores tilbud på Telia mobiltelefoner,
kan vi oplyse, at mobiltelefonerne nu kan benytte Telia�s net over hele landet. Dette betyder, at man
ikke længere bliver sendt over på Sonofons net, når Telias eget net ikke rækker, og dermed at den
lave minutpris nu gælder over hele landet.

UNIVERSITETSBOGLADEN fortsætter året ud med at sælge Telias Cashtelefon pakker for kr.
395,00. � En god julegave idé !

IMCC
IMCC EXCHANGEIMCC EXCHANGEIMCC EXCHANGEIMCC EXCHANGEIMCC EXCHANGE
KUNNE DU TÆNKE DIG AT:
-opleve hospitalvæsenet under eksotiske himmelstrøg?
-blive guidet gennem Barcelonas natteliv af spanske medicin studerende?
-vågne til brølet af en isbjørn?
-----Så tag på en måneds klinik ophold i et af vores exchange lande-----

Vi har stadig ledige pladser i �99 :
Brasilien 1 plads *
Catalonien 3 pladser
Finland 1 plads *
Ghana 2 pladser (engelsk er et af modersmålene)
Holland 1 plads
Indien 1 plads *
Israel 5 pladser *
Italien 3 pladser *
Litauen 1 plads
Malta 2 pladser (engelsk er modersmålet)
Polen 1 plads
Portugal 2 pladser
Rusland 1 plads *
Schweiz 1 plads
Spanien 2 pladser *
Taiwan 2 pladser
Tjekkiet 1 plads *
Tyrkiet 4 pladser
Tyskland 2 pladser *
Ungarn 1 plads
Østrig 1 plads

Lande mærket med stjerne kan du komme til allerede når du har bestået anatomi 1. Resten skal du
være på 2 del for at tage afsted til. Alle steder vil du kunne tale engelsk med lægerne.
Husk at søge senest 3 måneder før du vil afsted.
Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, så kom og snak med os i vores åbningstid som er:

ONSDAGE I LIGE UGER KL. 12-14 OG I ULIGE UGER KL. 16-18

på IMCC kontoret i lokale 9.2.2
Du kan også få mere information ved at tage en folder fra hylden udenfor IMCC kontoret.

Kærligst Exchange.

RINGRIDNING I BOLIVIARINGRIDNING I BOLIVIARINGRIDNING I BOLIVIARINGRIDNING I BOLIVIARINGRIDNING I BOLIVIA

IMCCs U-landsgruppe har i øjeblikket et projekt i Bolivia
og et i Ghana. En gang om året, i februar, søger U-
landsgruppen medicinstuderende, som har lyst til at
arbejde med primær sundhed i et tredje
verdens land. Man har som medicinstuderende mulighed
for at blive udsendt som enlig eller med sin partner, som
bliver ansat på projektet på lige fod med de
medicinstuderende.
Henriette er medicinstuderende og hendes kæreste Søren
er magister i litteratur. I marts 96 blev de udtaget til
IMCCs ulandsprojekt i Bolivia. De fortæller her om
oplevelsen.

Henriette: Vi havde rejst i Sydamerika før som turister og havde set naturen og  en masse frem-
mede folk, men vi havde lyst til at lære folk at kende og komme dybere ind i den verden, de lever
i. Og det kommer man i kraft af at bo og arbejde det samme sted lang tid.
Søren: Det viste sig, at det var meget federe at leve sig ind i et samfund og dets kultur og sædvaner
end at rejse rundt fra ruin til ruin.
Inden Søren og Henriette rejste til Bolivia var de igennem et års forberedelse. Her blev de sat ind
i det konkrete projekt og deltog desuden i flere kurser.
Søren: Før vi søgte, vidste jeg egentlig ikke så meget om det konkrete ulandsarbejde. Man kender
til ulandsproblematikker på et overordnet plan og på et politisk plan, men det er først i det øjeblik,
at man skal af sted, at det rigtig kommer ind under huden.
Som udsendt bor og arbejder man i det samme område i 14 måneder. For både Ghana og Bolivia
projektets vedkommende vil det sige, at man bor på landet, hvor befolkningen først og fremmest
er subsistens landbrugere.
Henriette: I det første stykke tid var det utrolig svært. Jeg havde vanskeligt ved at se, hvad jeg
skulle der hvor kragerne havde vendt for længe siden, så langt væk fra al ting og i så lang tid. På
den måde var det hårdt at vænne sig til at blive glad for det. Det kan tage tre måneder, inden man
bliver glad for det og kan begynde at vende det om og spørge: Hvad kan jeg egentlig gøre her?
Hvad er mine muligheder? Men efter et halvt til et helt år føler man sig hjemme i landet, i kulturen,
i byen, så derfor e det utrolig vigtigt, at man er af sted så lang tid.
Søren: Efter 3-4 måneder begynder tiden at flyve af sted. Vi  følte slet ikke at vi kunne nå det hele
og da vi skulle hjem syntes vi at tiden var gået alt for stærkt.
For Henriette og Søren var mødet med en anderledes kultur meget spændende. De har taget aktiv
del i det bolivianske landsbysamfund, både fordi bolivianerne var meget gæstfri og altid bad dem
om at være med, men også fordi, at de var nødt til at acceptere bolivianernes levevis.
Henriette: Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, at vi sad inde i vores eget hus og trillede
tommelfingre. Der blev banket på døren, og du er nødt til at være med. Bolivianerne ønsker, at du
er med i deres måde at leve på.
Henriette: Man må gå ned i tempo, tingene foregår ikke så hurtigt som vi kunne ønske det og det
kan vi ikke lave om på. Vi sidder hjemme i IMCC huset og arbejder og planlægger, men vores
planer kan ikke altid føres ud i livet, fordi tingene foregår anderledes ude på den anden side af
muren. Det at blive tvunget til at arbejde og tænke på en anden måde har været spændende. Man
finder ud af, at der er andre måder, man kan leve på og leve helt fint på.
At det bestemt ikke har været kedeligt at bo i en landsby i Bolivia, giver Henriette et indblik i.
Henriette: Der hvor vi boede kan man ikke kom frem med bil, så derfor rider man. Det er mest
mændene der rider, kvinderne er ikke så glade for det. Da jeg stillede op i landsbyens konkur-
rence i ringridning, lånte jeg kogekonens hest, for vi har ikke nogen hest. I blandt 20 unge mænd
stillede jeg op til ringridning. Det specielle ved denne ringridning er, at vinderen  får retten til at
arrangere og betale for festen året efter. Det var en smal gade og hele byen stod langs vejen. Jeg
blev hele tiden skubbet frem foran, for alle syntes, at det ville være sjovt, hvis IMCC skulle betale
festen til næste år. Det foregik i galop ned i gennem byens gader. Selve ringen er en læder lap og
ens spyd er en kuglepen. Da jeg tilsidst nåede frem og skulle have læderlappen på kuglepennen
blev der helt stille...og så ramte jeg ved siden af og der lød et �neeej�.
Søren: Og et� jaaa� fra IMCCerne.
På projekterne arbejdes der med sundhedsforebyggende arbejde. Som udsendt med U-lands-
gruppen arbejder du især med at uddanne sundhedspersonale og med koordinering af sundheds-
indsatsen i området.
Henriette: Man arbejder i forskellige sociale lag. Man arbejder med bønderne der ikke kan spansk
og som
tænker på en anden måde, så arbejder man i den lokale by, hvor man har relationer til borgmeste-
ren,
til sundhedspersonalet og til lægen, og så arbejder man på et amtsligt plan. Det fordrer, at man kan
kommunikere på forskellige måder.
Ud over at have haft en spændende oplevelse i et fremmed land føler Søren og Henriette, at de har
fået en masse med hjem, som de kan bruge i fremtiden.
Henriette: Først og fremmest giver det utrolig meget personlig erfaring. Du bliver god til at tage et
initiativ og få sat nogle ting i gang. Du lærer, at brug dine kreative evner og at stille dig op foran
en masse mennesker, og du lærer at stole på dig selv, også i forhandlings situationer. Der bliver
stillet andre krav til dig og dem bliver du tvunget til at leve op til.

VB & Indre Organer

Hvad er det ved mandag
morgener, der gør en træt?

Hvorfor hedder det 25 øre,
og ikke 25 ører?

Hvorfor går katte ikke med slips?
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Mange af de medicinstuderende, der har deltaget i U-landsgruppens projekter, beskæftiger sig i
dag med ulandsarbejde. Men Henriette mener, at man sagtens kan bruge sine erfaringer som
turnus læge eller senere i ens karriere.
Henriette: Når du kommer ud i turnus, bliver der stillet nogle hel andre krav, end dem du er vant
til på medicinstudiet. Du bliver tvunget til at tage en masse valg og tænke selv og tænke kreativt.
Der tror jeg, at du får en ballast med fra Bolivia, som du helt sikkert kan bruge.
I Bolivia var vi tvunget til at kommunikere med mennesker, som er helt anderledes, og det kommer
du ud for som læge.
Søren er en af de mange ikke medicinstuderende i ulandsgruppen. Både Henriette og han mener,
at det er en styrke for projekterne, at der arbejdes på tværs af faglige grænser.
Søren: Det har været spændende at være i et projekt sammen med medicinstuderende. Jeg har
været en ligeså aktiv del som de medicinstuderende. Det er klart, at hvis der er spørgsmål af mere
medicinsk art, så har Henriette taget sig af det, mens jeg har taget mig af andre ting. Der er forskel-
lige arbejdsområder inden for projektet og man laver så en arbejdsdeling. Det er godt for diskus-
sionerne og meningsudvekslingerne, at vi har forskellig faglig baggrund.
Søren og Henriette er nu vendt tilbage til Odense. Søren er i gang med at søge job og Henriette
skriver på et forskningsprojekt om naturmedicin i Bolivia.
Søren: Jeg har arbejdet projektorienteret i Bolivia og det kunne jeg godt tænke mig at forsætte med.
I første omgang herhjemme, for lige i øjeblikket har jeg fået min rejselyst styret. Dermed ikke sagt
at jeg ikke kan finde på at rejse ud igen. I øjeblikket bruger jeg i hvert fald alle min erfaringer fra
Bolivia, når jeg skriver jobansøgning, og det håber jeg giver bonus.
Henriette: Man er i hvert fald ikke blevet afskrækket. Vi har kun været hjemme i halvanden måned,
så vi er stadig i en fase hvor det er dødsvært at komme hjem. Jeg er dog helt sikker på, at hvis jeg
om noget tid får et tilbud om at komme af sted, ville det ikke afskrække mig. Jeg syntes, at det har
været en smadder god oplevelse, at få fodfæste i en anden del af verden.
Der er informationsaften om IMCCs ulandsprojekter i Kbh. d. 3/12, i Odense d. 3/12 og i Århus
d. 24/11.Tid og sted oplyses senere. Se opslag.

GIM
GIM indkalder alle interesserede til
Planlægningsmøde og Juleglögg!
Vi inviterer hermed alle med lyst til at deltage i planlægningen af
GIM´s aktiviteter i forårssemestret 99, samt andre som blot er
interesserede i at høre og se hvem og hvad GIM er, til at møde
op til hygge og god snak.
Mødet foregår i GIM´s mødelokale overfor datasalen onsdag
den 2. december kl. 16.00

Weekendkursus om shamanistiske
ideer og teknikker:
M.h.t. afholdelse af weekendkursus til introduktion i de grund-
læggende shamanistiske ideer og teknikker, vil dette blive afholdt lørdag og søndag den 13�14
februar.  Nærmere information  herom og/eller tilmelding kan ske til Bjarne på tlf. 3543 2465, eller
ved ovennævnte møde. Henvendelse helst så hurtigt som muligt af hensyn til den videre planlæg-
ning.

Filmklubben P8'n

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 !

En film af Gus Van Sant

Good Will Hunting
ONSDAG den 25. november kl.

20.00
Will (Matt Damon) bruger det meste af sin tid på
at hænge ud med vennerne og passe sit rengørings-
job på et af USAs førende universiteter indenfor
matematik. Professor Lambeau (Stellan Skarsgård)
ser en dag Will løse en hidtil uløst opgave, og han
fatter mistanke om Wills store ikke-udforskede
talent. Da Will efter et slagsmål er ved at ende i
fængsel skrider professoren ind. Will kan dog kun
løslades hvis han går med til at tage matematik-
timer ugentligt og samtidig starte i terapi. Will ha-
der autoriteter og det bliver ikke let at finde en
psykolog der kan holde til mosten... indtil Sean
McGuire (Robin Williams) dukker op.
Længde: 127 min

Indre Organer
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Kristne Medicinere
KRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE 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 denne uke til:
Marianne Toftdal Jensen:
Tlf: 35 76 26 18
Alle er velkomne, både gamle og nye.

(oplæg til) Debat
Hej MOK!
Jeg er en ung interesseret studerende, der er kommet  over følgende spørgsmål, mens jeg stude-
rede genitalia feminae: hvad dækker det gode gamle begreb �tissekonen� over? Jeg er i samråd
med andre kommet frem til disse muligheder:

1.Tissekonen er den samlede betegnelse for introitus vaginae og ostium urethrae externum. Dette
tror jeg, fordi man som lille ikke var istand til at differentiere mellem de strukture.

2.Tissekonen er den samlede betegnelse for alt indenfor labia minora. Der er en smule forskel på
denne og den sidst nævnte defintion. Heri inkluderes fx. clitoris, der eftersigende et vigtigt organ.

3.Tissekonen er kun urethra. Dette lyder meget rigtigt, og er måske det forældrene gerne ville
have, at ordet skulle mene. Men er det det, der repræsenterer i bevidstheden?

4.Tissekonen er den samlede betegnelse for �der, hvor man stikker tissemanden ind�. Denne
defintion lader dog til at være fremsat i en beruset tilstand, da den i så tilfælde så ville inkludere
åbninger og hulheder, som fx. os, canalis analis, sulcus intermammaria og axilen etc.

Jeg håber at I vil hjælpe ikke kun mig, men alle på 6. semester og dem, der er interesseret i at få dette
- måske - sidste store mysterium løst!

På forhånd tak!
Lykke, 6. semester

Tak til Jacob Lykke. Nysgerrighed er godt, Lykke. Du skal nok blive en
god (børne)læge.
mvh red/Raunsø

Ugens digt
DEN BESKYGGEDE MANDDEN BESKYGGEDE MANDDEN BESKYGGEDE MANDDEN BESKYGGEDE MANDDEN BESKYGGEDE MAND
Stille går mine skygger rundt imellem jer
forsigtigt og med omhu
vælger jeg den rigtige skygge til hver situation.
I mit repertoire finder jeg det rigtige lys
den rigtige vinkel
og sender min skygge afsted

I ser mine forskellige skygger
snakker og hygger jer med mine skygger.
Mine skygger camouflere mig
men jeg er altid lige under dem.

Men til fester og andre hyggelige stunder
når min sjæl er i harmoni
tænder jeg levende lys
de sender blafrende et spektrum
af mine mange skygger ud imellem jer
og skjuler mig så meget bedre

Men hvem er jeg egentlig
er jeg bare en skygge af mig selv?
Og hvad med de skygger mine skygger laver?

Hvem tør være noget
mere end blot en skygge af sig selv?
���når vi er i lyset.

Men i mørket
under mit tæppe er jeg ingen skygge
for der er intet lys
der er jeg bare mig selv
men hvor mange kan der være under mit tæppe?
Og må jeg komme ind under dit?

Don Juan De Marco

ÅRETS SIDSTE LANGE FREDAG TILÅRETS SIDSTE LANGE FREDAG TILÅRETS SIDSTE LANGE FREDAG TILÅRETS SIDSTE LANGE FREDAG TILÅRETS SIDSTE LANGE FREDAG TIL
24 I KLUBBEN.24 I KLUBBEN.24 I KLUBBEN.24 I KLUBBEN.24 I KLUBBEN.
Fredag d. 4 december, altså ikke nu på fredag, afholder vi årets sidste lange fredag, der samtidig
er klubbens sidste åbningsdag i dette semester.
Det vil blive dejlig dejlig julehygge, glögg, æbleskiver og mere glögg. Desuden kommer Panum
Koret forbi og underholder. Mere info i næste MOK.
Men husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Det blir� hyggeligt.
Kjærligst
Husgruppen

Studenterklubben

Det skete i de dage i november engang
at de første kataloger satte hyggen i gang

Det' jul, det' cool, det nu man hygger sig bedst
det' julebal i Nisseland, familiernes fest
med fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet
til den årlige folkevandring op og ned ad Strøget
der bli'r handlet, pakket ind, og der bli'r købt og solgt
tøsne, snot i næsen, det' pisse koldt
det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne
men det' da klart at en såd'n sag må komme bag på DSB
intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikre på,
men ved den første rim på sporet, går møllen i stå
folk de tripper, skælder ud, og ser på deres ure
og sparker efter invalide, ynkelige duer
der er intet, man kan gøre, de sure buschauffører
gør det svært at praktisere lidt julehumør
"Gå så tilbage for helvede" råber stodderen hæst
men det' jul, det' cool, det nu man hygger sig bedst

Det' jul, det' cool, gran og lirekasser
der er mænd, der sælger juletræer på alle åbne pladser
12 bevægelige nisser og en sort mekanisk kat
i et vindue ud mod Strøget trækker flere tusind watt
kulørte gavepakker i kulørte juleposer
selv i Bilka og i Irma og i alle landets brugser
er der ægte julestemning og gratis brune kager
der er hylder fyldt med hygge, der er hygge på lager
og hos damerne i Illum kan man få det som man vil
"Kontant eller på konto, hr.? Ska' prisen dækkes til?"
de smiler og er flinke, mest for fruerne i minke
og gi'r gode råd om alt fra sexet undertøj til sminke
og vi andre fattigrøve, vi ka' gå i Dalle-Valle
der er damerne så flinke, at de smiler pænt til alle
der er masser tøj i kasser, der helt sikkert passer
det' jul, det' cool, gran og lirekasser

Det' jul, det' cool, kig dig lidt omkring
15.000 mennesker i Magasin
de har våde lædersko, de har halstørklæder på
de har overfrakker, gavepakker, masser de ska' nå
men de hygger sig, sel'fø'lig gør de det
plasikstjerner, plasikgran og plastiksne
sætter stemning i systemer, det' så nemt og nul problemer
køb blot julestuens julesæt med fire fine cremer
eller sukkerkrukker, pyntedukker, pænt, mondænt og ganske smukt
søde sæt med proptrækker, glas og øloplukker
fra en skjult højtalerinstallation,
"Et barn er født i Bethlehem" i Hammondorgelversion
vi' traditionsbundne folk, i traditionernes land,
så vi hygger os, li'så fint vi kan
og særlig uundværlig, det er Magasin,
det' jul, det' cool, kig dig lidt omkring

"Højt fra træets grønne top"
"Mød julemanden klokken 13, 15, og 17 på julestuen på 3. sal"
"Vores velassorterede vinafdeling kan tilbyde et komplet gløgg-sæt for kun 39.95"
"Lille Øjvind på fem år er blevet væk fra sin mor og kan afhentes i kundeservice"

"Jamen du godeste er det allerede..."
Jul det' cool sikke tiden den går, der er intet lavet om siden sidste år
det' de samme ting vi spiser, det' de samme ting vi laver
de samme ting i TV, de samme julegaver
samme pengeproblemer, det' dyrt og hårdt
udelukkende overtrukne kontokort
overflod og fråds med familie og med venner
samvittigheden klares med en ulandskalender
det' julefrokosttid, traditionspilleri, sprutkørsel, utroskab, og madsvineri
vi har prøvet det før, vi ved præcis hvad der sker
slankekur i januar og alt det der
det' et slid, men der er lang tid til næste år
det' jul, det' cool. sikke tiden den går

Det' sgu cool
DET' JUL DET' COOLDET' JUL DET' COOLDET' JUL DET' COOLDET' JUL DET' COOLDET' JUL DET' COOL
af: MC Einar

Indre Organer



12 The End

Så er det julefrokost tid!


