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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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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: MOK-redaktionens berømte venstrehåndsnisser

Denne                               redaktion:

kl.20 viser
P8´n
Muppets
juleshow

L
aang fredag i klubben

K
om

 og glögg

Julekalender

Den 24. december: Pule aften

Den 31. december: Nytårs aften

Den 10. Januar: Sidste rettidige
tilmelding til forårssemesteret

Den 1. februar: forårs-
semesterets første dag.

Julemanden
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Juleredaktionelt
SÅ ER DET ENDELIG JUL, NÆSTENSÅ ER DET ENDELIG JUL, NÆSTENSÅ ER DET ENDELIG JUL, NÆSTENSÅ ER DET ENDELIG JUL, NÆSTENSÅ ER DET ENDELIG JUL, NÆSTEN
DA.....DA.....DA.....DA.....DA.....
Sidste MOK i 1998
Ja så skete det. Dette nummer er årets sidste. MOK udkommer igen onsdag d. 3/2-1999 (Her
på redaktionen gætter vi på at �The artist formerly known as Prince� vil få en revival med
netop dette nummer). Deadline til det første nummer er som sædvanlig mandag d. 1/2 klok-
ken 14.
Ha� en rigtig wauw jul og et godt nytår, pøj pøj med eksaminerne og knæk og bræk på
skiferien.
Kærlig hilsen
MOK-redaktionen/Jon

Styrende Juleorganer
REFERAT NR. 07/98 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS AMT DEN
19.10.1998 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Lene Wallin (LW) fra kl. 15.30, ovl. Troels
Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Jørgen
Andersen (JA), ovl. Thomas Lind (TL) fra kl. 15.30, stud. med. Anders Bilde (AB), stud. med.
Ghulam K. Nabi (GKN), stud. med. Christina Engel (CE), stud. med. Thomas Hansen (TH), stud.
med. Arash Afshari (AA), stud. med. Charlotte Graae (CG), stud. med. Rikke Sørensen (RS),
stud. med. Faranak Nezame Sarmady (FNS), sekretær Birthe Brogaard (BB) og studentersekretær
Camilla Noelle Rathcke (CNR).

Afbud fra: ovl. Jens Strøm, ovl. Carsten Lenstrup, ovl. Jens Bagger, ovl. Helle Ørding, sundheds-
faglig vicedirektør Bent Christensen,  stud. med. Louise Isager og stud. med. Lotte Dinesen.

1.Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2.Referat nr. 6 af 14.09.1998:
Godkendt med forespørgsmål fra FWH om det under pkt. 5 blev vedtaget at afsætte kr. 25.000,00
til udsmykning af klinikudvalgssekretariatet eller om det blot var et forslag. OHN kunne oplyse,
at forslaget blev vedtaget på mødet af 14.09.98.

3.Meddelelser fra formanden:
a) Bette Anthoniesen, Sygehusdirektoratet, er blevet inviteret til  at orientere om refusionsmidlerne,
men har ikke kunnet deltage. b) Orientering om den nye studie- og eksamensordning af oktober
1998. c) Orientering om nyt EDB-program på KKHH vedr. skematisk oversigt over lektorernes
og studenternes samlede undervisningslektioner pr. semester. Programmet kan komme til Kø-
benhavns Amt, men det kræver tilknytning til EDB-afd. på KKHH + fast økonomisk kompen-
sation i en periode fremover. �Multimedieprojekt�-gruppen undersøger sagen nærmere. e) Vel-
kommen til ovl. Thomas Lind, Ortopædkir. afd. A, Hillerød Sygehus, der er indvalgt som tilfor-
ordnet medlem

4.Meddelelser fra studenterne:
a) Velkommen til Charlotte Graae som er nyt medlem af studenter-gruppen. b) Indvielsen af
Klinikudvalgets lokaler d. 23.10.98. Der er sendt en ansøgning til Panum Bogladen om bevil-
ling af kr. 2.000,00 til udgifter i forbindelse med indvielsen. Invitationer til studenterne er foregået
via holdrepræsentanterne, og kun delvist gennem MOK, idet MOK to uger i træk undlod at trykke
det indsendte materiale. b) Studenterfaciliteterne på KAS Gentofte er fortsat kritiske, og der
sendes derfor et brev til sygehusledelsen på KAS Gentofte med billeder af amtets øvrige faciliteter.
Billederne blev fremvist for Klinikudvalgets medlemmer. c) Studenterfaciliteterne på Hillerød
Sygehus. Der er  - indtil studenterfaciliteterne på KAS Gentofte er bragt iorden - udlånt 1 stk. ny
PC, der er etableret i studenterlokalet på Hillerød Sygehus. Derudover er der bevilget en person-
søger til de studerende, således at disse altid kan kontaktes ved specielle/akutte tilfælde. d)
Evalueringsskemaer til evaluering af den kliniske undervisning på de enkelte semestre vil blive
udarbejdet. e) GKN forespørger til anvendelsen af konferencerummet, idet de studerende kun
har adgang i dagtimerne. BB orienterer, at de studerende tidligere har haft adgang til lokalet i hele
døgnet, men at det desværre var for svært at administrere, idet dørene tit blev forladt i ulåst tilstand.
Pt. anvendes konferencerummet ofte til div. møder, kurser, konferencer o.l., som de enkelte afde-
linger afholder. Dette udløste efterfølgende en diskussion om, hvem der har førsteprioritet til
konferencerummet, og det blev vedtaget, at da lokalet primært er tiltænkt studenterrelaterede for-
mål, er det således også de studerende, der har førsteprioritet til lokalet. Alle planlagte aktiviteter
i konferencerummet, der ikke direkte er studenterrelaterede, skal derfor aflyses, og driftsafdelingen
orienteres herom. Det blev derudover besluttet, at de studerende stadig kun skal have adgang til
lokalet i dagtimerne, men at det er muligt at lave en særaftale med BB, hvis man får brug for lokalet
i aftentimerne. e) Patologi på Hillerød Sygehus. CE forespørger, om patologerne på Hillerød
Sygehus kan nægte at undervise, når der kun fremmøder 1-2 studerende. OHN orienterer, at
patologerne ikke bryder reglerne, idet mindstekravet er et fremmøde på 3 studerende.

5. Rekonstitution af Klinikudvalget:
ovl. Helle Ørding har opsagt sin stilling pr. 30.11.98,    hvorfor hendes plads i Klinikudvalget skal
besættes. OHN foreslår, at TMH bliver nyt ordinært medlem, og at JP derfor bliver suppleant for

TMH, og at der efterfølgende skal findes en ny suppleant til OHN. Forslaget blev vedtaget. TMH
undersøger sagen. Efterfølgende er udpeget overlæge Gunnar S. Lausten.

6. Universitetssekretariatet:
a) Orientering fra Anders Bilde om opstilling af computere i grupperummet, og samtidig fore-
spørgsel om, hvad de studerende egentlig skal kunne anvende disse til. Nedsættelse af  net-
udvalg bestående af afd.læge Jørgen Andersen, stud. med. Anders Bilde og stud. med. Arash
Afshar. b) Program for indvielsen blev drøftet. c) Kaffe/sodavandsautomat til studenterbrug.
Der bevilges et beløb til leje af kaffeautomat, der opstilles i forgangen i Universitetssekretaiatet.
Klinikudvalget vil dække et evt. underskud, hvis det mod forventning viser sig, at automaten ikke
kan løbe rundt. Lejeaftalen vil dog blive opsagt, såfremt dette bliver aktuelt. Studentergruppen
vælger selv den ønskede automat. d) Der er ansat to nye kliniske lektorer på Hillerød Sygehus �
ovl. Per Albertsen, børneafd., og Jeppe Launberg, med. afd. B.

7.Konkrete sager til drøftelse:
a) Planlægning af specialkursus på 7. semster � forår 1999. I foråret 1997 blev det vedtaget
at nedskære den daværende forelæsningsrække i medicin og kirurgi fra 48 timer til 20 timer fra
efteråret 1997, idet der samtidig skulle gives problembaseret undervisning mm. Et �7- semester-
udvalg� bestående af ovl. Jan Pødenphant, stud. med. Charlotte Graae og stud. med. Arash
Afshar blev nedsat. Udvalget fremkommer med nyt forslag til 28 timers kursusprogram for
forårssemesteret 1999. b) Klinisk ophold på medicinsk afd. for 7. og 8. semester KAS Herlev.
I forbindelse med sammenlægning af medicinsk afd. F og C til én stor medicinsk afd. E, skal
fordelingen af  7. og 8. semesterstuderende reguleres. Efter større diskussion blev det vedtaget,
at de studerende skal opholde sig 6 uger på medicinsk afd. E og 4 uger på enten afd. B eller L.

8. Undervisningsplaner:
a) Forelæsninger i medicin og kirurgi på 7. semester. To forelæsere er udeblevet fra forelæsning
uden afbud hhv. d. 24.08.98 og 29.09.98. Studenterne v/Kristina Procida har fremsat ønske om
erstatningsforelæsninger, men pga. det fremskredne tidspunkt har det ikke været muligt at plan-
lægge disse. b) 10. semester KA-3. Der har desværre været konstateret indtil flere sammenfald
i de kliniske undervisningstidspunkter, men i de fleste tilfælde er det lykkedes at rette fejlen i tide.
c) Undervisningsplaner for foråret 1999. Camilla Rathcke, 7. sem. KAS Herlev, er blevet ansat
som ad hoc studentersekretær, og har deltaget i planlægningsarbejdet af hhv. 10. og 12. semesters
klinikker. Der mangler kun få tilretninger i materialet til lektionskataloget foråret 1999. Endvidere
mangler aftaler med LKF for 7. semester, samt smårettelser til 11. semester (klinisk biokemi) og
eksamensklinikkerne på 12. semester. d) 3. semester, efterår 1998. Studienævnet for Medicin
har primært meddelt, at der evt. vil komme 4 hold i december 1998 og 3 hold i januar 1999,
hvorfor Hillerød er blevet forespurgt, om det er muligt at modtage ét af decemberholdene. Efter-
følgende har Studienævnet for Medicin meddelt, at der kun kommer 3 hold i december 1998 og
2 hold i januar 1999. Decemberholdene placeres på hhv. KAS Herlev, KAS Gentofte og KAS
Glostrup, og januarholdene på hhv. KAS Herlev og KAS Gentofte.

9. Budgetudvalget:
a) Orientering om refusionsmidlerne. Der er bevilget 6,4 mio. kroner, der forventes overført i
november 1998. Afdelingerne er endnu ikke tilskrevet om refusionsmidler-ne, samt hvornår
udbetaling kan forventes. b) Fordeling af kompensationsmidler til undervisningsafdelinger
1998/1999. Brev af 06.10.98 fra professor, dr. med. Torkil Menné vedr. kompensation til mod-
tagelse af 5 hold forår 1999 + ekstra klinisk lektorat. Budgetudvalget henviser til den udarbejdede
rapport vedr. refusionsmidlerne, som også vil være gældende for efterårssemestret 1998, samt
danne grundlag for forårssemestret 1999. Studienævnet for Medicin tilskrives vedr. ekstra kli-
nisk lektorat. Brev af 06.10.98 fra professor Mirko Tos vedr. tildeling af ressourcer i forbindelse
med forårssemestret 1999.  Mirko Tos tilskrives ligeledes om rapporten. Brev af 12.10.98 fra
professor, dr. med. Henrik Lund-Andersen  vedr. ekstra undervisningskapacitet til 5 hold. En-
delig stillingtagen til 5 hold på 10. semester afventer deadline for aktiv tilmelding pr. 01.12.98. c)
Ansøgning fra med. afd. CF, KAS Glostrup v/Ole Lander Svendsen om 2 stk. personsøgere.
Budgetudvalget henviser ansøgningen til næste års apparaturbudget 1999, hvor sagen vil blive
behandlet, evt. som en investering til alle amtets hospitaler. d) Multimedieprojektet. Udvalget
arbejder videre i al hast.

10. Studienævn for Medicin:
Vedtagelse i oktober 1998 af den nye studie- og eksamensordning med forventet ikrafttræden
september 1999.

11.Eventuelt:
Intet.
Camilla Noelle Rathcke

Julestudievejledningen
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

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.

PANUM PÅ FORKANT MED ÅR-2000 PROBLEMET!
Panums driftafdeling gør opmærksom på at tiden på Panum vil gå i stå i perioden mandag
d. 7 december 1998 til fredag d. 8. januar 1999. Da Panums urgamle uranlæg skal u(r)dskiftes
vil der komme uregelmæssigheder i urenes drift. Panum kan ikke garantere hvad klokken er
indenfor den førnævnte periode. Altså hvis klokken viser 12.55 kan den ligeså godt være
07.47 eller 23.08.
Vi anbefaler derfor at MOK�s læsere ikke stiller deres ure frem, tilbage, op eller ned efter
Panums ure.
MOK-redaktionen/Gordon

JuleMOK & Julestudiet
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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

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).

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 klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks.
kvaliteten 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 offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen

ORLOV, SEMESTERFRI ELLER
HVAD ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Julestudiet
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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.Og du kan få penge til studieopholdet.Og du kan få penge til studieopholdet.Og du kan få penge til studieopholdet.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:Kort oversigt over stipendiemulighederne:Kort oversigt over stipendiemulighederne:Kort oversigt over stipendiemulighederne: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 !!!!

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.

FORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLER
Regler gældende fra og med vintereksamenRegler gældende fra og med vintereksamenRegler gældende fra og med vintereksamenRegler gældende fra og med vintereksamenRegler gældende fra og med vintereksamen
1994/951994/951994/951994/951994/95

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.

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!

SU-REGLERSU-REGLERSU-REGLERSU-REGLERSU-REGLER
(Måske nyt for dig)

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne reform omfatter alle studerende der er
begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.  Studerende der er begyndt
på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel ikke omfattet af SU-
reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet af �den gamle SU-ordning�.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret studietid (77
klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du tidligere har læst på en anden videregående
uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt
forberedt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du af dine tildelte klip. I første omgang bruger
du evt de opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har taget
vagter og har kunnet framelde 4 klip.  Han dumper desværre eksamen og bliver forsinket ½
år.  I sidste ende bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).

Studieaktivitetskravene går ud på, at det er tilladt at være 1 år forsinket - eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor mange år du har læst, men kun på hvor
mange klip du har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive mere end et år forsinket � målt
i forhold til immatrikulationstidspunktet � hvis man på et tidligere tidspunkt har sparet klip op.
EKSEMPEL: Søren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har nu læst i 4½ år men har meldt
klip fra svarende til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip svarende til 3 års studier. Han
har hermed SU til at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem. eksaminer.  Stipendie-
kontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat, men kun om du har bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge
at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udbetales i perioden fra 2 måneder
før fødslen til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du
får barn herefter. Dem kan du også få som dobbeltklip.
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KÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-STUDERENDEAL-STUDERENDEAL-STUDERENDEAL-STUDERENDEAL-STUDERENDE
Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering af
OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 29. januar 1999 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres
sammen med en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger for at give det ene videre til
censor, og 1 eksemplar afleveres til OSVAL-sekretariatet.

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

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

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsætning for indskrivning til 6. semesters eksa-
men.

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT
Fase 1 - 4.semester4.semester4.semester4.semester4.semester + 3. 3. 3. 3. 3. semester TL.TL.TL.TL.TL.
Der afholdes PRØVESPOT i anatomi Mandag den 14. december. Prøven omfatter 10 situationer
og varer ca.20.min. (2. min. pr. situation, til ordinær spot 4 min.)
Mødested: foran histologilokalerne 15.2
Mødetid:
Hold 402 ................... ........ kl. 08.15
Hold 403 ............................ kl. 08.35
Hold 404 ............................ kl. 08.55
Hold 405 ............................ kl. 09.15
Hold 406 ............................ kl. 09.35
Pause på grund af forelæsning/spørgetime.
Hold 312 ............................ kl. 11.15
Hold 313 ............................ kl. 11.35
Hold 401 ............................ kl. 11.55
Hold 311 ............................ kl. 12.15
Hold 407 ............................ kl. 12.35
Hold 408 ............................ kl. 12.55
Hold 409 ............................ kl. 13.15
Hold 410 ............................ kl. 13.35
Hold 314 ............................ kl. 13.55

Julefase I

5. SEMESTER JULEFROKOST!5. SEMESTER JULEFROKOST!5. SEMESTER JULEFROKOST!5. SEMESTER JULEFROKOST!5. SEMESTER JULEFROKOST!
Husk at købe billet hos din HR�er til den årlige, altid hyggelige og våde julefrokost lørdag d. 5.
december kl. 19.00. De koster en flad 10�er pr. styk. I løbet af aftenen vil der være en del festlige
indslag, bl.a. nissestrip ved Thomas Andersen, hold 503.

Med venlig hilsen
5. semester HR�erne

HR NYTHR NYTHR NYTHR NYTHR NYT
HR-møde
Der er møde for 5. Semesters HR torsdag d 3.12 i fagrådets mødelokale kl.12
Mvh jens

INDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMI
FOR MEDICIN-STUDERENDE � SOMMEREN 1999
For studerende, der går på 1. semester i efteråret 1998 og skal til kemi-tentamen den 4. februar
1999 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33), senest den 4.
december 1998, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen
på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 4. november � 4. december 1998.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret. Hvis du har
yderligere generelle spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgsmål om hvor mange
klip du har brugt eller der er gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf: 33 14 15 36

STUDIEVEJLEDNINGENSSTUDIEVEJLEDNINGENSSTUDIEVEJLEDNINGENSSTUDIEVEJLEDNINGENSSTUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDEHJEMMESIDEHJEMMESIDEHJEMMESIDEHJEMMESIDE

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

Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Billeter til diskoteket kl. 22 sælges for

40,- til alle interesserede d. 8. og 9. dec

i kantinen mellem kl. 13 og 15.

Billetten inkluderer velkomstdrinks og
middag kl. 19, diskotek kl. 22, cocktails-

bar kl. 23
... og måske Kira kl. 24.

Billetter sælges til 4. sem inden
d. 4. dec. for kr.  100,- af

holdrepræsentanterne.

Julefase II
TURNUSNUMRE I KØBENHATURNUSNUMRE I KØBENHATURNUSNUMRE I KØBENHATURNUSNUMRE I KØBENHATURNUSNUMRE I KØBENHAVNVNVNVNVN

Københavns Kommune: 4, 6, 24 (dispensation), 31, 36, 44, 45, 85, 86, 94, 98, 99, 102, 107,
110, 118, 142, 167, 179, 191, 194, 220. Mangler: 2 numre.

Rigshospitalet: 3, 9, 15, 19, 23, 26, 29, 40, 55, 56, 61, 48, 65, 67, 69, 75, 76, 90, 100, 103, 116,
126, 143, 148, 154, 158, 162, 208. Mangler: 20 numre.

Københavns Amt: 5, 7, 8, 13, 16, 33, 37, 59, 60, 72 (dobbeltnr.), 73, 78, 83, 93, 113, 117, 122,
130, 132 (forsvar), 141, 159, 171, 176, 196, 202, 207, 214, 217. Mangler: 1 nummer.

Med venlig hilsen
Ulrikke Lei

VIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDE PÅVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDE PÅVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDE PÅVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDE PÅVIGTIGT � TIL ALLE STUDERENDE PÅ
6. SEMESTER OG  FASE II6. SEMESTER OG  FASE II6. SEMESTER OG  FASE II6. SEMESTER OG  FASE II6. 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

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.

Julestudiet
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Juleannoncer
PSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALYSE OG PSYKOTERAPIYSE OG PSYKOTERAPIYSE OG PSYKOTERAPIYSE OG PSYKOTERAPIYSE OG PSYKOTERAPI
Seminar om forholdet mellem psykoanalyse og
psykoterapi set ud fra Jacques Lacans ideer.

 Seminaret ledes af Laurits Lauritsen og René Rasmussen i
samarbejde med Psykoanalytisk Kreds. Det finder sted den anden lørdag i
måneden.
Lørdag d. 12.12.98: Psykoanalyse og psykoterapi v/Bent Rosenbaum,
psykoterapeutisk afd., Psykiatrisk Hospital i Århus.
Tid og sted: Kl. 15.00-17.00 i Vesterbro kulturhus, Lyrskovsgade.

Arrangør: Oplægsholdere og Psykoanalytisk Kreds.

Med venlig hilsen
René Rasmussen
Institut for Nordisk Filologi
Privat:
Guldagervej 24
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 94 91

FORSKNINGSRELAFORSKNINGSRELAFORSKNINGSRELAFORSKNINGSRELAFORSKNINGSRELATERETTERETTERETTERETTERET
STUDENTERJOBSTUDENTERJOBSTUDENTERJOBSTUDENTERJOBSTUDENTERJOB
Vi er en gruppe lungemedicinere på Gentofte Hospital, der skal til at starte et nyt forsøg op. Vi vil
finde ud af, hvor stor en helbredsmæssig gevinst storrygere får ved, at reducere deres ryge-
forbrug fra over 15 cigaretter i døgnet til under 8.
Vi skal tale med og undersøge ca. 400 mennesker af flere omgange over en 4 mdrs. periode. Og
vi kunne bruge et par ekstra hænder i form af 2-3 medicinstuderende.
Arbejdet består i samtale med forsøgsdeltagere, tage blodprøver, indsamle kliniske data, regi-
strere resultaterne i en speciel database og lign. forskningsrelateret arbejde. Du får mulighed for
at deltage i afviklingen af et større forskningsprojekt, du får lært at tage blodprøver!
Arbejdstiden er ca. 21 timer om ugen. Forsøget afvikles på hverdage og vi regner med at bruge
mandag, onsdag og torsdag fra kl. 15-20, samt fredag fra kl. 12-18. Lønnen er gennemsnitlig
120,-kr. i timen.
Kvalifikationer: Medicinstuderende, kendskab til computerer, fortrinsvis Fase II medmindre du
kan tale din sag! Ikke-ryger.
Vi starter forsøget d. 1.Februar og afslutter d. 31. Maj.
Interesseret: Skriv et par ord om dig selv og send det til Adm. Overlæge Phillip Tønnnesen,
Lungemedicinsk afd. Y, KAS Gentofte, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Mærk kuverten:
Rygereduktion.
Ansøgningsfrist: 20. December 1998.

MEDICIN/TMEDICIN/TMEDICIN/TMEDICIN/TMEDICIN/TANDLÆGESTUDERENDE TILANDLÆGESTUDERENDE TILANDLÆGESTUDERENDE TILANDLÆGESTUDERENDE TILANDLÆGESTUDERENDE TIL
BLODPRØVETBLODPRØVETBLODPRØVETBLODPRØVETBLODPRØVETAGNING PÅ KLINISKAGNING PÅ KLINISKAGNING PÅ KLINISKAGNING PÅ KLINISKAGNING PÅ KLINISK
BIOKEMISK AFDELING, GLOSTRUPBIOKEMISK AFDELING, GLOSTRUPBIOKEMISK AFDELING, GLOSTRUPBIOKEMISK AFDELING, GLOSTRUPBIOKEMISK AFDELING, GLOSTRUP
HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL.AL.AL.AL.AL.

Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, søger studerende på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet (læge eller tandlæge), der kan udføre blodprøvetagning i hospitalets ambulatorier, dag-
afsnit og sengeafsnit. Stillingerne er ledige fra den 1.1.1999. Oplæring, varighed af ansættelsen,
arbejdstid og mødetid aftales nærmere. Aflønning efter overenskomst med Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende.

Er du interesseret i at arbejde med blodprøvetagning på en Klinisk Biokemisk afdeling på et stort
Universitetshospital i København, kan du henvende dig til ledende laborant Hanne Lassesen,
Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup. Tlf: 43 23 24 57, fax: 43 23 39
29, e-mail: hl@dcb-glostrup.dk. Ingen ansøgningsfrist.

TURNUSTURNUSTURNUSTURNUSTURNUS
Ønsker bytte turnus plads.

Haves: Næstved start mars/april -99

Ønskes Københavns amt, Amager hosp, Bispebjerg,
Fredriksberg mars/april -99
Tel: 32570203, Eva Bjørnberg.

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

Julevagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 23/11-1998 - 29/11-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 5 5 2 2 7 14 11 46
udækket  0 3 0 0 3 2 2 10            21

15-23
bestilt 20 24 19 17 19 15 6 120
udækket 0 0 1 9 7 0 0 17            14

23-07
bestilt 16 23 13 18 20 14 13 117
udækket  0 0 2 11 4 0 1 18            15

ialt
bestilt 41 52 34 37 46 43 30 283
udækket 0 3 3 20 14 2 3 45            16
dæk.% 100 94 91 45 69 95 90

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:   23/11-1998- 29/11-1998

man tirs ons tors fre lør søn         ialt
ledige hold 4 2 6 6 6 5 5
arbl. vagter 11 9 14 18 18 16 15         101
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

SIDSTE LØN I ÅR !

Sidste lønkørsel for 1998 bliver den 4. januar 1999. D.v.s. at alle lønsedler der er os i hænde den
4. januar 1999 bliver kørt på skatteåret 98 og lønsedler efter den dato går på skatteåret 99.
Husk skattekort 99.

VB MELLEM JUL OG NYTÅR !

Da dette nummer af MOK er det sidste i år, vil vi allerede nu huske jer på, at vi har lukket mellem
jul og nytår, fra torsdag den 24. dec. til den 3. jan. 99, begge dage incl.) for personlig og
telefonisk henvendelse i ekspeditionen, men som sædvanlig kan I ringe til Vagtafdelingen.
Hermed ønsker vi Jer alle en rigtig god jul og kom godt ind i det nye år.

Lukket !Lukket !Lukket !Lukket !Lukket !
TTTTTorsdag den 4. december 1998orsdag den 4. december 1998orsdag den 4. december 1998orsdag den 4. december 1998orsdag den 4. december 1998 lukker vi her på VB
kl. 14.00kl. 14.00kl. 14.00kl. 14.00kl. 14.00 for personlig henvendelse.

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

HUSK AT AFLEVERE JERES SKATTEKORT FOR 1999.

GIRO-INDBETALING !
Så har vi igen fået et girokort uden afsender. Kontingentet er betalt på Mimersgade Postkon-
tor den 13. nov. 1998. Er det dig der har glemt at skrive navn på så ring herind til VB og tal
med Kirsten Carstens.

Juleannoncer & Jule-VB
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MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 49

TRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDER
onsdag d. 2/12  klokken 15.00-16.00
fredag  d. 4/12 klokken 14.00-15.00
mandag d. 7/12 klokken 15.30-16.30

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

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 hverdage klokken kl. 15.00 til 21.00.

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

Hæmodialyse
Hold 4202, Herlev søger to stikkelystne medlemmer til
oplæring december-januar.

Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre m.m. i den 4 timer lange dialyse.
Afdelingen har for tiden ca. 100 patienter udover midlertidige dialysepatienter på blandt andet
intensiv-afdelingen. Der er ansat ca. 45 sygeplejersker, som vi har et utroligt godt samarbejde
med.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger fleksible medlemmer, der er interesseret
i mange vagter. De fleste vagter ligger om aftenen, i weekenderne og i skoleferierne. Vi er ofte flere
studenter i vagt samtidig.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,

lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav: - min. 200 VT-timer
- fase II, 8.-11. semester
- bestået farmakologi indenfor ½ år
- ml. 4-10 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog min. 8 vagter/mdr.)
 (Efter 1000 hæmodialysetimer vil der være mulighed for at gå på�pension�)

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student, fx. lagt efter eventuelle eksame-
ner...

Ansøgningsfrist: Torsdag den 10. december 1998 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 11. december fra kl. 14.00

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Casper Claudius Petersen, tlf. 35 35 38 84 el. Susanne El
Nohi, tlf. 35 55 17 35.

Og husk så: Herlev er kun 19 minutter fra Panum på cykel!!!

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

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

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

For at blive �one of us� skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne, ikke
nødvendigvis, have anden intensiv erfaring; kunne tage 8- 10 vagter pr. måned (alle årets må-
neder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase
I og det vil være en fordel, ikke nødvendigt, hvis du har børneholdskurset. Da afdelinge er stor,
er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er istand til at samarbejde med det øvrige personale
i alle tænkelige og - engang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle blive på
holdet i minimum 1½ år.

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

Der bliver afholdet ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. december 1998 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.

Fra Bolettes kalender...

Jule-VB & Julekalender
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

S
Husk
at
stemme!

Vælg en mediciner !
I perioden fra den 28. november til den 13. december afholdes der valg til
de styrende organer. Det Medicinske Studenterråd opstiller Troels Arvin til
Konsistorium – der er det eneste, medicinstuderende skal stemme til.

Troels Arvin ,
(9. sem.) har siddet
et år i Konsisto-
rium, samt to år i
faku l te ts råde t .
Medlem af uni-ver-
sitetets fysis-ke
udvalg. Har siden
studiestart været
aktiv i Det Medi-
cinske Studen-
terråd samt i
klubben mv.

x

Der er som bekendt fredsvalg til studienævn
og fakultetsråd på medicin, derfor skal vi
kun stemme til valget til Konsistorium.
Forenede Studenterråd opstiller tre spids-
kandidater, hvoraf Troels Arvin fra Det
Medicinske Studenterråd er den ene. Der er
naturligvis også opstillet repræsentanter til
studienævnet og fakultetsrådet – som så nu
er valgt. Disse vil blive præsenteret først i
det nye semester; men de kan allerede nu
ses på studenterrådets hjemmeside.

Hvad er Konsistorium?
Konsistorium er Københavns Universitets
øverste besluttede forum. I Konsistorium
fastlægges universitetets samlede budget,
og der træffes en række overordnede
beslutninger med virkning for hele uni-
versitetet. Studenterindflydelsen i dette fo-
rum bør således være højt prioriteret på den
studenterpolitiske dagsorden.

Konsistorium består af ialt 15 per-
soner: Rektor, fem dekaner, tre studerende,
to undervisere, to fra det teknisk- admini-
strative personale samt to eksterne personer
udpeget af Forskningsministeriet.

De tre spidskandidater
Som nævnt opstiller Forenede Studenterråd
tre spidskandidater til Konsistorium. Ud
over Troels Arvin er det: Stud. mag. Ole
Magnus Mølbak Andersen  (historie), der
også har siddet i Konsistorium et år; og stud.
scient. pol. Henrik Grønlund (stats-
kundskab), der er ny i konsitorie-sammen-
hæng; men som har siddet i Studienævnet
for Statskundskab.

Opstillingsgrundlaget
Uddannelsespolitisk i centrum: Øget fokus
på den forskningsbaserede undervisning,
bl.a sikring af et fornuftigt antal fastansatte
undervisere. Bedre undervisning og eksa-
mensformer, f.eks. ved at arbejde for flere
pædagogiske krav ved ansættelsen af
undervisere. Bedre fysiske rammer for
uddannelserne – der skal kvalitet i kvadrat-
metrene.

Hvordan?
Arbejdet for at føre Forenede Studenterråds
politik ud i virkeligheden sker  dels i selve
Konsistorium; men også i høj grad i en række
udvalg – uddannelsesudvalget,
forskningsudvalget, fysisk udvalg (hvor
Troels sandsynligvis vil fortsætte, hvis han
bliver valgt) samt i planlægningsudvalget.
Det direkte bagland for arbejdet er fælles-
rådet, hvor alle studerende og fagråd kan
deltage. Kryds S  for reel studenterpolitik!

Det Medicinske Studenterråd indkalder til

Fællesmøde
Tirsdag den 15. december, kl. 15.30

Mødelokalet (1.2.15)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
3.  Studienævnsmødet
4. Nyt fra semestrene
5. Ruskursus i februar
6. Øresundsuniversitetet
7. Eventuelt

Kaffe, the og kage som sædvanlig ...

Ad 5:
Hvis der skal arrangeres nogle aktiviteter i
forbindelse med vinter-optaget, skal
planlægningen foregår over jul og i
begyndelsen af januar 1999. En gruppe skulle
måske nedsættes.

Ad 6:
I regi af Øresundsuniversitetet er der sket
nogle ting. Bl.a. lader det til, at vi kan få fire
faste studentermedlemmer af rektor-
forsamlingen (dvs. ledelsen). Det ville
desuden være oplagt at få et sundheds-
videnskabeligt samarbejde op at stå – bl.a.
med medicinerne i Lund. På general-
forsamlingen udnævnte vi tre personer til
dette – input ønskes.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Fmd., Det Medicinske Studenterråd

Den nye studieplan ...
Der er endnu ikke kommet svar fra under-
visningsministeriet mht. godkendelsen af
vores nye studieordning. Alligevel arbejder
studienævnet nu på at få gen-nedsat de
såkaldte semesterudvalg – der skal stå for
den konkrete udformning af undervisning –
og altså skal lave selve studieplanen. Det er
målet at udvalgene skal kunne  konstituere
sig inden jul. Forårssemestret bliver således
travlt på mange måder, idet det jo stadig er
planen at begynde til sept.

Jule-MSR



10
Jule-IMCC
DU ER GODT TOSSETDU ER GODT TOSSETDU ER GODT TOSSETDU ER GODT TOSSETDU ER GODT TOSSET
Hvis du ikke i det mindste overvejer at blive
udsendt på et af u-landsgruppens projekter
i Ghana eller Bolivia.
Kom og hør mere på

INFORMATIONSAFTEN
TORSDAG D. 3. DECEMBER
Kl. 1900, Panum, undervisningsgangen,
bygning 1, 2.sal (se opslag ved ankomst)

En gang om året, d.1. februar, søger u-landsgruppen medicinstuderende, som har lyst til at ar-
bejde med primær sundhed i et tredje verdens land. Man har som medicinstuderende mulighed
for at blive udsendt med sin partner, som bliver ansat på lige fod med de medicinstuderende.

Svar på hyppigt stillede spørgsmål:
· Nej, det er ikke skidedyrt. Tværtimod får man løn og alle udgifter til kurser, bolig og bil

betalt.
· Nej, man skal ikke kunne tale spansk i forvejen for at komme til Bolivia. Man får

undervisning i Danmark plus udenlandsk sprogkursus-ophold betalt.
· Nej, 14 måneders udsendelse er ikke for lang tid. Tvætimod!
· Ja, det er en enestående oplevelse for livet.

VI SES, TAG DIN KÆRESTE OG LÆSEMAKKER MED

Venlig hilsen
IMCC u-land

INTERNAINTERNAINTERNAINTERNAINTERNATIONAL FORSKNINGTIONAL FORSKNINGTIONAL FORSKNINGTIONAL FORSKNINGTIONAL FORSKNING
-VI HJÆLPER DIG MED A-VI HJÆLPER DIG MED A-VI HJÆLPER DIG MED A-VI HJÆLPER DIG MED A-VI HJÆLPER DIG MED AT FINDE VEJT FINDE VEJT FINDE VEJT FINDE VEJT FINDE VEJ

Posttraumatisk stress syndrom
Undersøg psykologiske kort- og langtidseffekter hos mennesker, der har været udsat for  svære
stressoplevelser, fx. krigsveteraner og FN udsendte. Tilpasningsprocesser og brug af sund-
hedsvæsenet skal medinddrages. Undervejs lærer du også noget om videnskabelig metode.

Sted : Medicinsk psykologisk institut, Free University of Amsterdam
Varighed : 6 - 12 uger
Perioder : Hele året, undtagen juli og august
Krav : Engelsk og bestået statistik
Pris : 2.500 - 3.500 inkl. gebyr, kost, logi og socialt program

Ring  86 19 36 65 eller send os en e-mail: electives@svfedb.au.dk
Eller tjek hjemmesiden : www.imcc.dk

IMCC Research Exchange

ARRANGØRER AF KURSUS I TROPE-ARRANGØRER AF KURSUS I TROPE-ARRANGØRER AF KURSUS I TROPE-ARRANGØRER AF KURSUS I TROPE-ARRANGØRER AF KURSUS I TROPE-
MEDICIN SØGESMEDICIN SØGESMEDICIN SØGESMEDICIN SØGESMEDICIN SØGES
Hvert år i August måned afholder IMCC-undergruppen �Tropemedicin� et 4 ugers tværfagligt
kursus i international sundhed og hygiejne. Den praktiske styring af kurset varetages af en
gruppe på 8 studerende. Selvom der er lang tid til August, søger vi allerede nu studerende der er
aktive og udadvendte, samt interesserede i at arrangere kurset. Der er ikke tale om et lønnet job,
men som arrangør er man garanteret en plads som deltager på dette meget eftertragtede kursus.
Endvidere får man som arrangør kursets bogpakke gratis. Kurset tæller som VKO-ophold.

Er du interesseret i tropemedicin og/eller arbejde i den 3 verden, kunne du tænke dig at bruge
August 99 på en spændende og personligt udviklende opgave, kort sagt � har du lyst til at være
medarrangør af  Tropekursus 99, så aflever en ansøgning på IMCC-kontoret overfor MDB, eller
mail på las@mdb.ku.dk. Du behøver ikke være aktiv i IMCC i forvejen, og dit studietrin er uden
betydning.

Med venlig hilsen.
Tropegruppen � IMCC.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBSOBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER PÅ IMCC-KONTORET

Fra og med mandag den 7. december 1998 er IMCC-kontorets åbningstider som følger:

Mandag : 11.30 � 14.00
Tirsdag : 11.30 � 14.00
Onsdag : LUKKET
Torsdag: 11.30 � 14.00
Fredag : 11.30 � 14.00

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

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 Brian Henson

Muppets Juleventyr
med æbleskiver og glögg

Torsdag den 3. december kl. 20.00

Muppetversionen af den klassiske Charles Dickens-for-
tælling om Ebenezer Scrooge. En ganske rørende og
herlig film for alle Muppet-fans eller simpelthen bare
julefans. Alle de kendte er selvfølgelig med: Kermit,
Miss Piggy og naturligvis  Animal. I rollen som Uncle
Scrooge ses Michael Caine. Filmen er instrueret af Brian
Henson, Jim Hensons søn, og står som et smukt farvel
til den store muppetmaster.

  Længde: 85 min.
  Censur: 16 år.

Indre Juleorganer
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Julefilmklubben P8'n
FILMFORSLAG TIL NÆSTE SÆSONFILMFORSLAG TIL NÆSTE SÆSONFILMFORSLAG TIL NÆSTE SÆSONFILMFORSLAG TIL NÆSTE SÆSONFILMFORSLAG TIL NÆSTE SÆSON

Nu er sæsonen ved at være slut for i år, og filmklubben takker for den store tilslutning. Der har
været et rekordhøjt medlemstal på dette semester!

Vi skal nu til at finde på film til næste sæson. Hvis DU går og mangler netop DIN
favoritfilm på programmet, så klik dig ind på vores hjemmeside på

www.studmed.ku.dk/filmklub/

hvor du har mulighed for at sende forslag til filmklubben.

Hvis du synes at hyggespisning før filmene lyder hyggeligt og, at det at sætte en gammel spolefilm
i vores (endnu ældre) spoleapparat lyder helt vildt skægt, så kom og vær med som AKTIVT
filmklubmedlem. Vi holder et indledende møde i starten af næste semester.. mere information
følger i MOK og på hjemmesiden.

Julepanumbiblioteket
PPPPPANUMANUMANUMANUMANUM

BIBLIOTEKET

HAR ÅBENT OM HAR ÅBENT OM HAR ÅBENT OM HAR ÅBENT OM HAR ÅBENT OM LØRDAGEN
I

November, December og Januar

FRA KL.9.009.009.009.009.00 TIL 17.0017.0017.0017.0017.00

 KOM OG BRUG BIBLIOTEKETS STORE SAMLING AF HÅNDBØGER.
RELEVANTE BØGER I ALLE FAG

Åbningstider i Julen:

      18 dec.   9.00 - 13.00
      21 dec.   9.00 - 16.00
      22 dec.   9.00 - 16.00
      23 dec.   9.00 - 13.00
      24 - 25 - 26 - 27 dec. Lukket
      28 dec.   9.00 - 13.00
      29 dec.   9.00 - 13.00
      30 dec.   9.00 - 13.00
      31 dec - 1 jan. Lukket
      2 jan.     9.00 - 20.00

JuleGIM
GIM INDKALDER ALLEGIM INDKALDER ALLEGIM INDKALDER ALLEGIM INDKALDER ALLEGIM INDKALDER ALLE
INTERESSEREDE TIL PLANLÆGNINGS-INTERESSEREDE TIL PLANLÆGNINGS-INTERESSEREDE TIL PLANLÆGNINGS-INTERESSEREDE TIL PLANLÆGNINGS-INTERESSEREDE TIL PLANLÆGNINGS-
MØDE OG JULEGLÖGG!MØDE OG JULEGLÖGG!MØDE OG JULEGLÖGG!MØDE OG JULEGLÖGG!MØDE 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 grundlæg-
gende 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 planlægning.

Julerusnews
RUSVEJLEDER ´99 !!!!RUSVEJLEDER ´99 !!!!RUSVEJLEDER ´99 !!!!RUSVEJLEDER ´99 !!!!RUSVEJLEDER ´99 !!!!
Sidst i februar starter rusvejlederuddannelsen forud for rustur ́ 99. Li-
gesom sidste år skal der bruges 96 vejledere fordelt på 8 grupper. Hvis
man overvejer at melde sig, er der nogle få, måske lidt kedelige pointer,
som vi gerne vil gøre opmærksom på:
- Rusvejledning tager meget tid. Det forventes at man delta-
ger i 2 weekendseminarer i foråret og et ugeseminar i august samt en
del møder både med din gruppe og din undergruppe gennem hele
forløbet. Derudover må det påregnes at hele august går med rus-
vejledning.
- Rusvejledning er ikke kun fest og ballade. Du skal være
parat til at påtage dig din del af ansvaret i din gruppe samt den un-
dergruppe du er med i.
- Rusvejledning er ikke for enspændere. Man skal være en meget social person, efter-
som man skal bruge et halvt år sammen med 10-11 andre, der på trods af samme studie kan være
meget forskellige. Gruppen skal trods alt fungere i både gode og mindre gode perioder, der
uundgåeligt vil forkomme.

Til gengæld får du et halvt års GOD underholdning, du lærer en masse mennesker fra andre
semestre at kende, som du ellers aldrig ville have mødt, og du får mulighed for at give de nye
studerende en kongestart på studiet.

Hold øje med MOK i februar.
Mvh.Lorthan, Sørøv og Bæ(nt),OG-vejlederne

Julescorebogen
SCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYT
Så skulle det være lige så sikkert som ammen i kirken, På torsdag er scorebogen færdig, og bliver
leveret til undertegnede.
Vi starter udlevering fredag. (4/12) Det sker i klubben, i det der kaldes Fægyden til venstre for
baren. Og det sker efter følgende regelsæt : Hvert hold sender 1 (en) og KUN en repræsentant ned
for at hente holdets bøger. Vi udleverer IKKE en bog ad gangen, hvis holdet har bestilt flere bøger.
Der bliver udleveret SAMLET til hele holdet og KUN til repræsentanten. Det bliver kaos hvis der
står en bunke mennesker og råber og skriger. I overlever nok hvis der går en halv time før i får
jeres bog.
Tiderne er som følger :   Fredag 4/12 kl. 15-16?
Derefter kan bøgerne afhentes i klubben i hele næste uge i tidsrummet 16-17. [klubben lukker for
denne sæson på fredag så bøgerne kan KUN afhentes mellem 16 og 17] Hvis i er fase II og ikke
lige har mulighed for at komme herind så send mig en mail.
Der er nogle enkelte eksemplare i overskud. Disse sættes til salg, når ALLE har fået udleveret de
bestilte eksemplarer. IKKE før.
Og så vil Scorebogsgruppen ellers takke for samarbejde i år, og meddele, at vi trækker os. Der er
allerede nogle, der har luftet tanken om, at de gerne vil lave næste års bog (på 3 dage). Vi vil
anbefale at i via indlæg i MOK, sætter jer sammen sidst på semesteret næste forår. Held og lykke
På vegne af scorebogsgruppen

Bent   Bent@mdb.ku.dk

Julestudenterklubben
LAAANG FREDAGLAAANG FREDAGLAAANG FREDAGLAAANG FREDAGLAAANG FREDAG
I STUDENTERKLUBBENI STUDENTERKLUBBENI STUDENTERKLUBBENI STUDENTERKLUBBENI STUDENTERKLUBBEN

FREDAG DEN 4. DECEMBER
KL 11-24

Kom og nyd den sidste åbningsdag i klubben i �98 sammen  med dine holdkammerater, din
hund eller Mark Strudal!

Dagen byder bl.a. på:
�Kl 16.00 Panumkoret udgyder deres party-repertoire

(ABBA m.fl.)
�Glögg, ævleskiver, og julebryg
�Julehygge m/ papir og saks

Sidste år måtte vi jo vente forgæves på rumfærgen Challenger og dens last af Hawaiianske
Kändisser, som onde tunger så vedholdende påstår er døde (Elvis, Oluf Palme, Tarok m.fl.)
I år er transporten udliciteret til Ri-Bus, der har chartret HMS Titanic til den store opgave.
Ligeledes er der kommet flere passagerer til: John Denver, Poul Bundgaard, Kejser Mobuto
Sese Seku o.m.a.

KOM GLAD, GÅ STIV OG FYR DEN AF !!!

EFTERLEFTERLEFTERLEFTERLEFTERLYSNING!YSNING!YSNING!YSNING!YSNING!
Onsdag den 25. november klokken ca. 12.22 blev vi i kantinen på Panum
frastjålet en halvtredskroneseddel.

Signalement af gerningsmand: Mørkhåret mand sidst i tyverne, ca. 178  m høj
og sandsynligvis døv.

Beskrivelse af den stjålne genstand: Gennemsnits halvtredser, grøn,
papirstynd og krøllet. Ca. 30 cm i omkreds og tilhæftet en tre meter lang
mørkeblå sytråd i venstre hjørne. Værdi: 50 kr + affektionsværdi.

Henvendelse kan rettes til Stine og Fie (hold 207).

PS. Vi synes, det er for dårligt, at folk tager penge, der ligger på
gulvet, det kunne jo være andres!

Juletutormøde
TUTORMØDE!!TUTORMØDE!!TUTORMØDE!!TUTORMØDE!!TUTORMØDE!!
Vi holder det sidste tutormøde inden jul torsdag d. 10. december kl. 16 i Klubben. Alle tutorer er
meget velkomne, da vi skal finde en dato til den store TUTORFEST. Hvis du ikke kan komme, så
giv mig besked, da vi også skal have ordnet lønsedler. KH. Charlotte.

Juleefterlysning

Indre Juleorganer
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exiterende burhøns
grebet i afsind
ortonormalt på sit følehorn
penetrerende hvide dværg
forgliebe sig
glansende supernova
sorte hul
befri gluoniserende eliksir
befri mig fra min svulmende smerte
aldrig mere big bang

Af Thomas

Ugens Juledigt

Ja Ja Thomas. Er det ikke en smule tidligt at se så dybt i snapseflasken?
Gem lidt snapsetørst til julefrokosterne!

red/Kris

PIRAPIRAPIRAPIRAPIRATENTENTENTENTEN
- Et udskænkningssted i Thisted -

Hurup, hvor den caribiske glædespige bor, ligger syd for Thisted og undervejs hertil kommer
man gennem Ydby. Disse byer er hendes arbejdstrekant. Men det er  ikke hende vi skal anmelde
i dag(læs mere bag i ekstra bladet), men Piraten som vi besøgte en lørdag aften i november. Piraten
er set udefra en dunkelt udseende beværtning. Men kommer man indenfor er der endnu mere
dunkelt og skummelt. Stedet var holdt i maritim klunkestil med et stænk af mandlighed i form af
muskedonnere på væggene og en roterende vodkeflaske i baren. På toilettet havde tisset fra det
utætte pissoir bredt sig flot ud på gulvet og havde ligeledes sat præg på luftens sammensætning
af duftstoffer.
Vi ankom en halv time før det store rykind ved 22 tiden. Her ankom ungdommen for hvad der
skulle vise sig at blive en hektisk time på Piraten. Iklædt deres stiveste Jack & Jones sæt med
Iceman t-shirts ville de alle nu være stive pirater. Dette lykkedes. Vi troede vi havde ramt rigtigt med
vores fleece, skovmandsskjorter, termojakker mv., men det havde vi ikke helt. Vi fik dog lov at
være i fred. Stedet summede nu af fiskerliv og glade høstdage. Vi holdt lav profil, og håbede ikke
der var nogen, der havde set os sidde ved stambordet de første fem minutter,  inden vores åben-
lyse provokation gik op for os selv.
Piraten er et sted med et bredt udvalg fra Thisted Bryghus. Over aftenen fik vi prøvet pilsen,
julefnuggen og julebryggen. Sidstnævnte en potent trussel mod ens motoriske formåen. Man
kan betale med dankort og blive siddende mod oplysning af dankortets kode og det er jo smart.
Piraten er eksponent for livet i overhalingsbanen i Thisted og kan som sådan anbefales varmt som
opvarmningssted inden man evt. tager på diskotek Duen. Det skal til slut nævnes at vi forlod
stedet ved 23 tiden, da en i vores selskab følte sig overbegloet af en ældre stiv landmandspirat i
en dynejakke med et stort flot V på ryggen. Han var meget fuld. Vi sluttede en fornøjelig aften af
med drive-by-shouting foran diskotek Duen hvor vi bekendtgjorde vores syn på sort arbejde.
Således en aften i Thisted.
I denne serie anmelder vi en
lang perlerække af hvad pro-
vinsen har at byde på af for-
lystelser. Næste gang Bodega
Butler i Århus.

I Julebyen

Tekst& Musik: Otto Brandenburg

Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu.
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
kom og syng og dans med os, det syns vi, at I
sku
Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt
og vi får fine julegaver, iihh, hvor er vi spændt!
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du,
bar´der altså snart var jul.

På loftet sidder nissen, ham I ved der er så sød
han er så mæt, for han har spist et stort fad jule-
grød.
Nu sidder han i stolen, og han snorker som en
bjørn
og drømmer om de gaver han skal gi´ til byens
børn.
og Lurifax, hans kat, som altid er så fræk
den drømmer sødt om røget sild med fløde-
overtræk.

Så pusler det og pludselig fra musehulllet klang
en munter lyd af banjo-sang.

Kom med, sa´ Søren Banjomus, de sover begge
to
nu skal vi lave skæg, JUHU skreg musene og
lo
og frem fra musehullet mødte store mus og små
ja, selv den allermindste mus, som knap nok
kunne gå.
Og Lurifax og nissefar, de dansede en vals
og lille Tim bandt nissens skæg i missekattens
hals
og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri
så nynnede de denne melodi:
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du
Bar´ det altså snart var jul, kan ikke vente,
Bar´ det altså snart var jul, kan ikke vente...

Søren Banjomus

Julebagsiden


