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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: 2100
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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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 27 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: Personalekantinen, bygning 60
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: Dorte Hansen

Denne                               redaktion:
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Styrende organer
Orientering om...
OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISK SEMESTER-TORISK SEMESTER-TORISK SEMESTER-TORISK SEMESTER-TORISK SEMESTER-
TILMELDINGTILMELDINGTILMELDINGTILMELDINGTILMELDING
Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre
på Fase I og Fase II.
Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn, vil der fremover være følgende procedure i
forbindelse med den aktive tilmelding på fase I:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i slutnin-
gen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten
afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut, lokale 18.1.12.
Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du
ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente en tilmeldingsblanket hos studie-
sekretær Pia Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos Pia Keller,
lokale 33.4.26, der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til 4. semester i reolsystemet bygning 21.2. Ud-
fyldt tilmeldingsblanket afleveres i statistik postkassen samme sted. Hanne Holm lokale 24.4.14
er holdsætter på 4. semester.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på eksamenskontoret eller hos studiesekretær
Terese Lylloff, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på
fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er  Terese Lylloff, der holdsætter 5. semester.

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i slutningen af 5.
semester, eller den kan hentes hos studiesekretær Terese Lylloff, Medicinsk fysiologisk institut.
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det
er Terese Lylloff der holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding på Fase I er
den 10. januar til forårssemesteret
og
den 10. juni til efterårssemesteret

Tilmelding til undervisningen på fase II...
... foregår hos sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet. Tilmeldingsfristen fremgår af
tilmeldingsblanketten eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren.

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MEDGENERELLE REGLER I FORBINDELSE MEDGENERELLE REGLER I FORBINDELSE MEDGENERELLE REGLER I FORBINDELSE MEDGENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNINGHOLDSÆTNINGHOLDSÆTNINGHOLDSÆTNINGHOLDSÆTNING
Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervis-
ningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for
ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1. august for henholdsvis forårs- og
efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden 15. januar/
1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret (disse frister gælder kun for fase I), kan
man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen.
Frameldingsfristen for fase II studerende er 10. januar/1. august for henholdsvis forårs- og
efteråressemesteret. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men
kan bruges til andre studerende eller meritstuderende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller
framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Du
vil da kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive
tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må
overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den
obligatoriske tilmelding!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig til
studievejlederne for yderligere information.

EKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLING
For god orden skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at
fristen for at afmelde en eksamen fremover er 5
hverdage.

På vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk

Redaktionelt
Redaktionelt & Studiet

SKET I UGEN.SKET I UGEN.SKET I UGEN.SKET I UGEN.SKET I UGEN.

Så kvajede NATO sig igen...
...i et forsøg på at bombe en eller anden serbisk administrations-
bygning lykkedes det NATO at bombe den kinesiske ambassade
sønder og sammen, hvilket jo i den grad er med til at forbedre
forholdet mellem Vesten og Kina. Med al den teknologi de går
og praler med, så er det svært at forstå hvordan det kan lade sig
gøre at begå sådan en brøler, man foranledes til at tro at de gjorde
det med vilje for at dødens købmænd kan tjene endnu flere penge.
Man kan så sige at det jo kommer belejligt for Kina, der jo er
plaget af indre konflikter. Det giver den kinesiske ledelse mulig-
hed for at lede befolkningens vrede over mod den store kapitali-
stiske djævel fra vesten.

Debatten fortsætter...
...mellem teoretikerne og de studerende. Gad vide om vi nogensinde får den nye studieplan. Vi
følger spændt dialogen mellem de tre musketerer og kardinalerne i studienævnet - eller er det
omvendt?

Den Usynlige Fjende...
...også kaldet The Phantom Menace kan opleves i Imperial-
biografens mørke. Efter lang tids venten er traileren der
endelig - og så var den heller ikke vildere. Efter man har
gået og drømt barndomsdrømme om stjernekrigen, er det
ligesom om at magien forsvinder, idet man ser traileren i
biografens mørke. Ens forventninger har været skruet så
meget i vejret at man næsten ikke kan blive andet end skuf-
fet når så endelig forløsningen kommer. Heldigvis er traile-
ren efterfulgt af en fremragende film som varmt kan anbefa-
les.

Og der blev samlet ind i mors trusser...
...eller hvem der nu havde glemt dem i klubben. Ja det lykkedes den, i dagens anledning,
nyoprettede støttegruppe, at samle hel 11.538 kr. ind til foreningen Læger uden Grænser. Det
må siges at være meget flot taget SU'ens størrelse i betragtning.

Og tilsidst men ikke mindst...
...har vi på redaktionen fået tilsendt nedenstående 'udklip' fra tekst-tv. Vores kilde ønsker at
forblive anonym overfor MOK's læsere, men hans navn er redaktioen bekendt. Vi siger tak
for denne gang og god eksamenslæsning.

MOK-red/Gordon

Om igen DR!!!

Hmmm!!!!
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VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget
Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter.
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning af den decentrale kliniske undervisning. Vi
holder møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår ved
afviklingen af undervisningen.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende sammensætning:

Medlemmer:
Pernille Bruusgaard (13. semester)
Søren Mehl Knudsen (12. semester)
Troels Bygum Knudsen (11. semester)
Inger Christine Munch (11. semester)
Sven Pörksen (10. semester)
Inger Johanne Poulsen (10. semester)
Susanne Skovgaard Hansen (9. semester)
Christian Engell (8. semester)
Peter Plumgaard (7. semester)

Valget afholdes torsdag d. 27.05.99 kl. 14.30 i grupperummet i LKF.

Studievejedningen

REGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 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.

TIDSFRISTERTIDSFRISTERTIDSFRISTERTIDSFRISTERTIDSFRISTER
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.

EKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØG
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.

SYGEEKSAMENSYGEEKSAMENSYGEEKSAMENSYGEEKSAMENSYGEEKSAMEN
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
sygdomsperioden, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemel-
dingen. 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, og sørge for at vedkommende
noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom. Skriv selv: SYG (SKAL IKKE RETTES) øverst
på opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgående 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 !

REEKSAMINAREEKSAMINAREEKSAMINAREEKSAMINAREEKSAMINATIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDER
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 REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINATIONTIONTIONTIONTION
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.

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

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kva-
liteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende 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 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.

ORLOVORLOVORLOVORLOVORLOV, SEMESTERFRI ELLER HV, SEMESTERFRI ELLER HV, SEMESTERFRI ELLER HV, SEMESTERFRI ELLER HV, SEMESTERFRI ELLER HVAD?AD?AD?AD?AD?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på.  Du
kan holde semester fri eller tage orlov.  Men hvad er forskellen?

SEMESTERFRISEMESTERFRISEMESTERFRISEMESTERFRISEMESTERFRI
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 valg berettiget 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.

ORLOVORLOVORLOVORLOVORLOV
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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i foråret 1999 ( ugerne 18, 19, 20 og 21 ).

Dag / dato. Telefontid.Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 15-16 16 � 19 Jes Braagaard ( Ferie i uge 19 )
Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt  ( Ferie i uge 18 )
Onsdag 12-13 13-16 Margit Skousen
Torsdag 12- 13 9- 12 Maria Salling Rasmussen
Fredag 9-10 10- 13 Palle Rasmussen

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

OBS! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og 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
Anette Jørgensen, tlf. 35 32 70 93, lokale 9.1.41

Studiet
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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.

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.

FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 15 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

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

SNYDSNYDSNYDSNYDSNYD
IKKE DIG SELIKKE DIG SELIKKE DIG SELIKKE DIG SELIKKE DIG SELVVVVV
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

SU-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).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt at være 1 år forsinket � eksamens mæssigt 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.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere
generelle spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studievejledningen. 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

VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-
EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�

Studienævnet  har besluttet at afholdelse af eksamen efter �gammel ordning� i psykologi for 3.
semesters studerende eller ældre finder sted sidste gang ved vintereksamen 1999/2000.
Sommereksamen år 2000 vil således kun foregå i henhold til den nye eksamensform.
Med venlig hilsen
Berit Cecilie Brix
Studieadministrationen

Fase I
INDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMI
FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �
VINTEREN 1999/00VINTEREN 1999/00VINTEREN 1999/00VINTEREN 1999/00VINTEREN 1999/00
For studerende, der går på 1. semester i foråret 1999 og skal til kemi-tentamen den 16. september
1999 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33), senest den 21. juni
1999, 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 23. april - 21. juni 1999.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

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!

Studiet
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KÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVKÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-STU-AL-STU-AL-STU-AL-STU-AL-STU-
DERENDEDERENDEDERENDEDERENDEDERENDE
Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering af OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 25. juni 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
4.semester4.semester4.semester4.semester4.semester
Der afholdes PRØVESPOT i anatomi Torsdag den 27. Maj 1999.
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 401 ................... ........ kl. 09.00
Hold 402 ............................ kl. 09.20
Hold 403 ............................ kl. 09.40
Hold 404 ............................ kl. 10.00
Hold 405 ............................ kl. 10.20
Hold 406 ............................ kl. 10.40
Hold 407 ............................ kl. 11.00
Hold 408 ............................ kl. 11.20
Hold 410 ............................ kl. 11.40
Hold 409 ............................ kl. 12.00

Fase II
EVEVEVEVEVALUERINGSKEMAER, 7. OG 8.ALUERINGSKEMAER, 7. OG 8.ALUERINGSKEMAER, 7. OG 8.ALUERINGSKEMAER, 7. OG 8.ALUERINGSKEMAER, 7. OG 8.
SEMESTER, EFTERÅRET 1998 OGSEMESTER, EFTERÅRET 1998 OGSEMESTER, EFTERÅRET 1998 OGSEMESTER, EFTERÅRET 1998 OGSEMESTER, EFTERÅRET 1998 OG
FORÅRET 1999FORÅRET 1999FORÅRET 1999FORÅRET 1999FORÅRET 1999
Evalueringsudvalget har i efteråret 1998 evalueret det kliniske kursus på 7. og 8. semester. Vi har
heldigvis fået en del skemaer retur, men mangler stadig nogle. Så har du haft klinisk kursus på 7.
og 8. semester i efteråret 1998 og endnu ikke afleveret dit evalueringsskema, vil udvalget kraftigt
opfordre dig til at gøre det nu. Din evaluering kan få betydning for at uhensigtsmæssigheder på
de kliniske kurser bliver forbedret, men også at det gode bliver bibeholdt. Jo højere svarprocent,
jo bedre evaluering.

I foråret 1999 har udvalget gentaget evalueringen af 7. og 8. semester, så denne opfordring
gælder også de studerende, der har haft klinisk kursus på 8. semester i foråret 1999. 7. semester-
studerende har endnu ikke afsluttet kurset.

Har du smidt skemaet eller dit evalueringsnummer væk, kan du få et nyt hos klinikudvalgssekre-
tæren eller hos Annette Jørgensen, bygn. 9.1.41 på Panum. Her kan skemaerne også afleveres.

HUSK AT AFLEVERE DIT EVALUERINGSSKEMA.

Studietilbud
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONSMØDER OM TIONSMØDER OM TIONSMØDER OM TIONSMØDER OM TIONSMØDER OM TVÆRFTVÆRFTVÆRFTVÆRFTVÆRFAGLIGEAGLIGEAGLIGEAGLIGEAGLIGE
KURSERKURSERKURSERKURSERKURSER
Har du lyst til at kvalificere dig indenfor tværfagligt
projektarbejde, tilbyder Læreanstalternes Fælleskurser
2 meritgivende kurser i 1999/2000:

Formidling - LFF
På LFF arbejder du projektorienteret med praktisk formidling fra idé til færdigt produkt.
Projektarbejdet støttes af erfarne formidleres undervisning i bl.a. kvaliteter i faglig
formidling, kommunikationsteori, målgruppeanalyse, skriveproces, argumentation,
mundtlig retorik, stemmebrug m.m.
Informationsmøder:
1. juni og 2. september 1999 kl. 15-17 på Jagtvej 155D, 2200 Kbh.N
Tlf: 3532 0092. Email: lff@balder.adm.ku.dk

Projektledelse- & Innovation - LFPI
På LFPI lærer du at arbejde med og tage ansvaret for ledelse af vidensbaserede innovative pro-
cesser - skabelse af nye idéer - inden for teknologiske/økonomiske vækstområder. Endvidere
tilegner du dig evner og færdigheder til at kunne indgå og
samarbejde i innovative projektgrupper.
Informationsmøder:
31. maj og 30. august 1999 kl. 15-17 på Center for Innovation &
Entrepreneurship,Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh.Ø
Tlf: 3917 9870. Email: mah.lpf@cbs.dk

Kurserne strækker sig over to semestre og meriteres med

HERHERHERHERHERTOFTTOFTTOFTTOFTTOFT-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE
Tid: Torsdag den 27. maj kl. 16-18
Titel: �Erektiv dysfunktion - teori & praksis�
Oplæg: Læge, ph.d. Annamaria Giraldi vil med baggrund i sit forskningsarbejde give en oversigt
over rejsningsbesværets teori og praksis. I foredraget gennemgås den normale erektions fysio-
logi, ligesom impotensens patofysiologiske mekanismer ridses op. Endelig diskuteres nyere
tids terapeutiske tiltag og perspektiver.
Sted: Psykiatrisk afdeling O´s auditorium, Borgmester Jensens Allé 55 (opgang 61a)
Adgang: Gratis.
Arrangør: Dansk Forening for Klinisk Sexologi ved chefpsykolog Bo Møhl, sexolog Gerd
Winther & læge, ph.d. Christian Graugaard. Yderligere oplysninger på tlf. 43 99 66 19.

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDER
LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske procedu-
rer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateter-
anlæggelse, avanceret genoplivning samt GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM program-
mer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.
Også dette semester vil vi afholde kurser i udvalgte kliniske færdigheder. Kurserne foregår tors-
dage ml. 16-20  og i fornødent omfang på tirsdage i samme tidsrum semesteret igennem.
Som noget nyt kan studerende fra 10. semester og opefter øve sig i praktiske færdigheder inden
for oto-, rhino- & laryngologi samt oftalmologi i LKF. Blot skal man have gennemgået klinikken
indenfor det pågældende område og af praktiske grunde skal man være to til at øve (ellers har man
ingen at øve på). Der kan øves i tidsrummene anført nedenfor.

Åbningstider for LKF
HverdageWeekend

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

*Kun for øvede.

OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum.

1/4 årsværk el. lign. efter gældende regler.
Deltagerne er overbygningsstuderende på de højere læreanstalter i hovedstadsområdet: Køben-
havns Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Tekniske Universitet,
Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Farmaceutiske Høj-
skole, Kunstakademiets Arkitektskole og Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum.
Rekvirer brochure og undervisningsplan på en af ovennævnte adresser.
(Og hvis der er plads også gerne følgende � indledningsvist eller hvor I nu synes)
Evnen til at arbejde i tværfaglige teams er en stadig mere efterspurgt kvalifikation på arbejdsmar-
kedet, idet flere og flere arbejdsopgaver har karakter af tværfaglige og tværfunktionelle projekter.
Derfor er det en styrke at kunne samarbejde og formidle på tværs af faggrænser, samt at have
indblik i sit eget og andre fagområders styrker og begrænsninger. På den baggrund kan den
enkelte medarbejder bidrage til den synergi og integration, som opgaver i en kompleks verden
fordrer.
At kvalificere fremtidens arbejdskraft til samarbejde og tværfagligt projektarbejde er netop det
overordnede formål for Læreanstalternes Fælleskurser. De højere læreanstalter i hovedstadsom-
rådet har således i en årrække samarbejdet omkring en række fælleskurser, der i næste uddannel-
sesår omfatter Formidlingskurset, Byplankurset samt Projektleder- & Innovationskurset.

Studiet
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Annoncer

TELEFONRÅDGIVERE SØGES!TELEFONRÅDGIVERE SØGES!TELEFONRÅDGIVERE SØGES!TELEFONRÅDGIVERE SØGES!TELEFONRÅDGIVERE SØGES!
Foreningen Sex & Samfund søger telefonrådgivere til den
professionelle telefonrådgivning �Sex-linien for unge�.
Læser du medicin og er du på de sidste år af din uddannelse? Og �
har Du:
Y interesse for unge og deres livssituation
Y erfaring med rådgivning
Y interesse for sexologi
Kan vi tilbyde:
Y et selvstændigt job
Y mulighed for personlig og faglig udvikling
Sex-liniens telefoner er bemandet mandag, onsdag og fredag mellem kl. 15 og 17. Rådgivere
indgår i et vagtskema. Der er løbende supervision af psykolog og læge. Der prioriteres en ligelig
kønsfordeling. Løn efter aftale.
Sex-linien er en landsdækkende rådgivning for unge, telefonrådgivningen blev etableret i 1992
og siden august 1997 har Sex-linien også eksisteret som et rådgivningstilbud på internettet.
�Sexlinien for unge� drives af Foreningen Sex & Samfund og støttes af en række af landets amter.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en af SEX-liniens
rådgivere indenfor ovennævnte telefontid på tlf. 70 20 22 66.
Der vil blive afholdt et uddannelsesforløb i august, umiddelbart herefter vil nye rådgivere indgå
i vagtordningen.
Ansøgning mærket �Sex-linie rådgiver� vedlagt CV sendes til:

!!  FORSØGSPERSONER SØGES   !!!!  FORSØGSPERSONER SØGES   !!!!  FORSØGSPERSONER SØGES   !!!!  FORSØGSPERSONER SØGES   !!!!  FORSØGSPERSONER SØGES   !!
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 55 år søges til et
videnskabeligt forsøg...
... hvor hjernens blodgennemstrømning og hjernens pulsårers diametre måles efter indgift af en
medicin med blodkarudvidende effekt.
Det drejer sig om lægemidlet Viagra, som er registreret til brug ved mandlig impotens.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage. Forsøget tager ca. 4 timer pr. dag.

Ubehag: Hjernens blodgennemstrømning måles efter indånding af luft tilsat et radioaktivt stof
(Xenon). Den samlede radioaktive stråledosis i hele forsøget svarer til  3,5 gang den normale
årlige baggrundsstråling i Danmark eller svarende til et røntgenbillede af mave-tarmkanalen. Der
skal desuden lægges en plastikkanyle i en blodåre (vene) i albuebøjningen til udtagning af blod-
prøver.
Bivirkningen af medicinen kan være hovedpine

Krav: Du skal være rask og må ikke indenfor det sidste år have deltaget i forsøg eller undersø-
gelser, som har medført strålebelastning. Ligeledes må du i et år efter dette forsøg ikke deltage i
andre forsøg hvor du påføres yderligere strålebelastning.
Du skal veje mellem 60-90 kg. Hvis du er kvinde skal du bruge sikker prævention.
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, (nr. KA 99027s).
Der ydes ulempegodtgørelse på i alt 1000 kr.

Henvendelse til Christina Kruuse, læge, Neurologisk afd. N01, Glostrup
Amts Sygehus. Tlf. 43233060/43233071 eller personsøger 50113984.

Åbningstider for LKF & læselokalerne på Kristi Himmelfarts-dag torsdag d. 13. april: Som i
weekends, altså kl. 9-17.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
200599 16.30-19.00 Gynækologi 21/4-99
250599 16.30-19.00 Gynækologi 21/4-99
270599 16.30-19.00 Gynækologi Aflyst - grundet

manglende tilmelding

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker på tlf 35455407 på hverdage i tidsrummet 13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før
man tilmelder sig jo større er chancen for at få plads, idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi
10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby i tilfælde af afbud. Hvis man har tilmeldt
sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for delta-
gelse i øvrige kurser resten af semesteret.
NB: Husk 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

Foreningen Sex & Samfund (S&S) er privat organisation, som arbejder med opinionsdannelse,
oplysning og vejledning om seksualitet, prævention og seksuelt overførte sygdomme. Forenin-
gen arbejder med at sikre retten til seksualoplysning og reproduktiv sundhed såvel herhjemme
som internationalt.

Foreningen

SEX & SAMFUND
Skindergade 28, 1. 1159 København K
Tlf.: 33 93 10 10 Fax: 33 93 10 09
e-mail: eb@sexogsamfund.dk

FADL

KONFLIKT PÅ SYGEHUSENE?KONFLIKT PÅ SYGEHUSENE?KONFLIKT PÅ SYGEHUSENE?KONFLIKT PÅ SYGEHUSENE?KONFLIKT PÅ SYGEHUSENE?
For øjeblikket tyder det på at der kan blive konflikt på
sygehusene.
Hvordan skal FADL-vagter forholde sig til
�strejkearbejde�.

Af Torben Conrad, faglig sagsbehandler i KKF
Dansk Sygeplejeråd har varslet arbejdsstandsning som følge af at medlemmerne har stemt NEJ
til forhandlingsresultatet, i det det ikke har været muligt under forhandlingerne at opnå tilstrække-
lige lønstigninger. Det er en konflikt der kan komme til at berøre FADL. Medlemmer af FADL kan
støtte sygeplejerskerne med en sympatikonflikt eller ved at lade være med at udføre konfliktramt
arbejde. Man er ikke forpligtet til at udføre konfliktramt arbejde, dvs. at man kan nægte dette.
Dansk Sygeplejeråd (DSR) har varslet konflikt (arbejdsstandsning) fra 13.05.1999. På syge-
husområdet er der varslet konflikt for ca. 2.500 sygeplejersker og 500 radiografer. Arbejds-
standsningen er på røntgen-, anæstesi- og nogle operationsafdelinger.
På det primærkommunale område er der varslet konflikt for ca. 2.000 sygeplejersker i hjemme-
sygeplejen.
Arbejdsgiverne (Amtsrådsforeningen) har endnu ikke fremsendt et lockoutvarsel.

DSR anmoder om solidaritet
DSR har i brev af 14.04.99 henstillet til FADL: �at foreningens medlemmer gøres bekendt med
den opståede situation, samt at man henstiller til medlemmerne ikke at acceptere eller medvirke til,
at konfliktramt arbejde udføres under arbejdsstandsningen�.
�I øvrigt anmodes om solidaritet i det omfang, foreningen har mulighed herfor�.
De arbejdsretslige grundregler om retten til at nægte at udføre strejkearbejde gennemgås her:

Ret til at nægte strejkearbejde
Det er en fast regel i dansk arbejdsret at ingen lønarbejder er forpligtet til at udføre konfliktramt
arbejde, dvs. det arbejde som skulle være udført for en arbejdsgiver der er indblandet i en lovlig
arbejdskonflikt (strejke eller lockout).
Denne ret til at nægte at udføre konfliktramt arbejde gælder for alle organiserede lønarbejdere,
hvad enten deres organisation er part i konflikten eller ej. Reglen er fastslået allerede i en af dette
århundredes tidligere arbejdsretslige afgørelse, Den faste Voldgiftsrets kendelse i sag nr. 73. Her
slår retten fast:
�Fremdeles må det betragtes som en følge af en lovlig iværksat strejke, at alle organiserede arbej-
dere er berettiget til at nægte at udføre det arbejde, som skulle være udført for en arbejdsgiver, hos
hvem der foreligger en lovlig iværksat arbejdsstandsning�.

Ikke skruebrækkeri
Baggrunden for ovennævnte regel er at ingen lønarbejder skal kunne tvinges til at støtte arbejds-
giveren i dennes kamp mod kollegerne. Med arbejdsretseksperten Per Jacobsens ord:
�Han ville ved at udføre sådant arbejde blive �strejkebryder� eller �skruebrækker��.
I overensstemmelse hermed er det gang på gang blevet fastslået af Arbejdsretten og faglige
voldgiftsretter at �strejkearbejde� omfatter enhver arbejdsindsats der tager sigte på at afbøde
virkningerne (arbejdsgivernes tab) i anledning af den igangværende konflikt.

Ikke noget ekstra arbejde
Man skal endvidere kun udføre sit sædvanlige arbejde, hverken mere eller mindre.
Dette forhold er belyst i en voldgiftskendelse af 25. september 1985, hvor Pædagogisk Medhjælper-
forbund (PMF) havde varslet konflikt vedrørende skolefritidsordninger med det formål at opnå
overenskomst.
I det daglige var det både medlemmer af PMF og Børne- og Ungdomspædagogernes Lands-
forbund (BUPL), som passede børnene i skolefritidsordningen. BUPL pålagde sine medlemmer
at møde på arbejde, men nægte at modtage børn, da arbejdet var konfliktramt.
Det var arbejdsgivernes opfattelse at pædagogerne skulle modtage og passe det antal fremmødte
børn, som den enkelte kommunalbestyrelse fandt forsvarligt.

Den afgørelse, som voldgiftsretten traf, lød:
�At medhjælpernes arbejdsstandsning ikke medfører, at pædagogerne kan vægre sig ved at
udføre deres hidtidige arbejde med pasning af børn uden at varsle sympatikonflikt. At de to
personalegrupper udfører integreret arbejde medfører ikke, at også pædagogernes arbejde bliver
konfliktramt. Så længe pædagogernes arbejdsintensitet ikke forøges, kan de ikke anses at med-
virke til at afbøde den af medhjælperne varslede konflikt. Uanset, at den enkelte kommunalbesty-
relse kan fastsætte normeringen ud fra et forsvarlighedskriterium, kan den i midlertidig ikke, efter
at pædagogerne har varslet konflikt, pålægge pædagogerne at passe et større antal børn�.
�Den eneste mulighed for at sikre, at arbejdsintensiteten ikke øges, er, at der sker en forholdsmæs-
sig nedsættelse at antallet af tilmeldte børn.�

Principperne i denne voldgiftskendelse kan overføres til FADLs område. Arbejdsgiveren kan
ikke forlange at andre personalegrupper på hospitalerne der ikke er ramt af konflikt udfører mere
arbejde end sædvanligt og vagtbureauet skal heller ikke betjene en afdeling med flere vagter end
de plejer. Tilsvarende gælder at man ikke er forpligtet til at udføre anden slags arbejde end
sædvanligt.
Den opgave der normalt udføres af de strejkende, kan ikke forlanges udført at andre personale-
grupper.

Kontakt FADL
Ovennævnte teoretiske gennemgang af de arbejdsretlige regler vil blive uddybet mere konkret
når konflikten er tættere på. Desuden vil de økonomiske betingelser for at nægte at udføre strej-
keramt arbejde også blive gennemgået.

FFFFFADLADLADLADLADL
SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Dagen efter Kristi himmelfartsdag fredag d. 14. maj holder sekretariatet
lukket.

Annoncer & FADL
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SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 3/5 -1999 - 09/5-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt            %
07-15
bestilt 7 6 5 9 10 17 12 66
07-15
udækket 0  0 0 0 0 3 0 3             4,5
15-23
bestilt 22 19 15 20 18 13 14 121
15-23
udækket 4 1 0   10 0 0 0 15            12
23-07
bestilt 16 14 17 18 15 14 18 112
23-07
udækket 0 0 0 0 2 0 1 3              2,5
ialt
bestilt 45 39 37 47 43 44 44 299
ialt
udækket 4 1 0 10 2 3 1 21 7
dæknings
% 92    97 100 79 95  93   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 - VVT - VVT - VVT - VVT - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen:    3/5 -1999  - 9/5 -1999

man tirs ons Tors fre lør søn ialt
Ledige
hold 3 3 3 2 1 2 2
Arbl.
vagter 8 10 10 7 6 6 6 53
Planlagte
vagter 21 21 21 21 21  21  21 147
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen �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.

Vagtbureauet holder lukket  fredag den 14. maj 1999.

Åbningstider på VB
Ekspeditionen har åbent:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9.30 -12.00 og fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse
Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35 24 54 05
Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at
ringe mellem 12.00 og 13.00.

Opskrivningstider !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i tiderne:
kl. 6.00-9.00 og 18.00-24.00
Husk !
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Hilsen VB

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 19
Onsdag den 12 maj 14.00 � 15.00
Fredag den 14. maj Lukket
Mandag den 17. maj 14.00 � 15.00 (uge 20)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om
at blive ringet op.

Vi har fået nye e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan nu skrive til os på følgende adresser:
lv@fadl.dk og cm@fadl.dk

Der er stadig flere ledige dagvagter, især på hverdage, så
ring på chancen og få en vagt!

Eller er du træt af at skulle skrue ned for budgettet fordi eksamenslæsningen snart sætter ind? Søg
ind på ét af vore mange hold. Der er gode arbejdsvilkår og rigtig god løn, og samtidig ved du,
hvornår du skal på vagt i god tid forinden.

Venlig hilsen
Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!
Der er efterhånden mange af vores VT hjemme- og VT afdelingshold der mangler hold-
medlemmer. Derfor opfordres alle FADL medlemmer med minimum 150 VT timer, til at søge på
disse hold. Flere af holdene kræver ikke mere end 3-5 vagter per måned; så den faste indkomst
fra holdarbejdet kan sagtens kombineres med SU. Arbejde på hold giver dig også mulighed for
selv at bestemme hvornår du vil arbejde � og du er garanteret vagterne!
Holdstrukturen er noget helt specielt for FADL�s Vagtbureau, idet andre bureauer ikke tilbyder
denne funktion. Det er derfor vigtigt, at vi kan blive ved med at opretholde de aktive hold. Så hvis
du vil have en fast struktur på dit arbejde ved siden af studiet, opfordres du til at søge på
holdene herunder.

Venlig hilsen
Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !
BØRNEVENTILATØR � ER DET NOGET FOR DIG?
3302 er Fadl�s børneflyverhold. Vi er et hyggeligt hold, som er meget efterspurgte og vellidte på
afdelingerne. Holdet er specielt uddannede til arbejdet med børn under otte år, og har fortrinsret
til vagter bestilt til disse patienter. Derfor har du hos os mere sikkerhed for at få de vagter, som du
planlægger, end på andre flyverhold.

Vi varetager i tæt samarbejde med sygeplejerskerne barnets pleje. Sygeplejerskerne ved at vi har
stor erfaring med pleje af børn, og vi får derfor lov til meget mere, end �almindelige� ventiler:
manuelventilation, sugning, bleskift (små portioner!), kontakt, leg o.s.v.

Forældre til små børn er ofte indlagt sammen med deres børn, og er således meget på stuen. Derfor
får vi en tæt kontakt til de pårørende og lærer en masse om patientkommunikation.

Hvis du overvejer at søge på permanenthold, så er det værd at bemærke, at de som regel foretræk-
ker ansøgere med BVT-kursus. Dette er dog som udgangspunkt ikke et krav på børneflyver-
holdet, du skal blot kunne deltage på førstkommende BVT-kursus og forpligter dig ved tilmel-
ding på holdet til at tage kurset.

Holdet er noget for dig hvis du har lyst at:
arbejde med børn
udvide din kompetence som ventilatør
stifte beskendtskab med et godt og vellidt hold
få større sikkerhed for at få dine vagter

Krav: 3 vagter/måned
150 VT-timer
Du skal tage førstkommende BVT-kursus, hvis du ikke allerede har det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Halfdan Lauridsen på 32 68 01
07 eller halfdan@mdb.ku.dk.

HÆMODIALYSEHOLDET 4202 PÅ HERLEVSØGER 2-3
NYENYENYENYENYE MEDLEMMER.
Vi har det ultimative tilbud til dig som gerne vil være hæmodialyse- assistent:
- oplæring i juli måned efter dine eksamener, men gerne tidligere
- alt det arbejde du orker, eller maks. 8 vagter/md.
- et rart og velfungerende hold
Inden for det sidste år er holdet vokset fra 6 til nu 12 medlemmer, og vi kan stadig ikke følge med
afdelingens behov.
Samtidig står vi over for et mindre generationsskifte da en del af os er ved at være færdige på
studiet. Nogle holder op og andre er gået på pension.
Og sidst men ikke mindst ønsker de fleste at have et arbejde ved siden af studiet og ikke omvendt,
så vi søger at gøre holdet af en sådan størelse at vi ikke skal tage uanede mængder af vagter.
Så�har du lyst til:
- at arbejde på lige vilkår med de fastansatte sygeplejersker ?
- 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 ?
Så søg !
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang med mere.
Afdelingen har for tiden godt 100 patienter ud over midlertidige dialysepatienter på blandt andet
intensiv-afdelingen. Der er ansat ca. 45 sygeplejersker som vi har et utroligt godt samarbejde med.

Atbejdstider: 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
4-10 vagter/md., dog min. 8 vagter/md. så længe vagtudbudet er så stort
deltagelse i holdmødet 27/5 kl. 18.00 hvor der lægges vagter for sommeren.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student med efterfølgende 3 måneders
vagtbinding på min. 8 vagter/md.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 21. maj kl. 14.00.

Vagtbureauet

En strejke vil højst sandsynligt først kunne starte den 30. maj 1999, idet forligsmanden kan
udsætte strejken i 14 dage fra 13. maj, hvorefter konflikten starter på tredjedagen herefter .
Hvis du er i tvivl er det vigtigt at du henvender dig til FADL.

Konklusion:
FADL�s medlemmer er ikke forpligtet til at udføre strejkeramt arbejde. De skal under en
sygeplejerskekonflikt udføre deres almindelige arbejde, hverken flere eller færre timer.

Vagtbureauet
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Har du spørgsmål, så ring til holdleder Susanne el Nohi, tlf. 35 55 17 35 eller Helen Pedersen tlf.
48 79 75 42.
 Udfordrende og fleksible vagter tilbydes
HOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONATTTTTALKLINIKKEN PÅ RHALKLINIKKEN PÅ RHALKLINIKKEN PÅ RHALKLINIKKEN PÅ RHALKLINIKKEN PÅ RH
SØGER 2 VENTILASØGER 2 VENTILASØGER 2 VENTILASØGER 2 VENTILASØGER 2 VENTILATØRERTØRERTØRERTØRERTØRER
Vi tilbyder: Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af

2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt

for de tilbudte vagter.
- Oplæring efter eksamen/ferie/vikariat (eller med det samme).
- Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i

afdelingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: 300-500 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har l. prioritet. Har du ikke VT
II skal du melde dig til førstkommende kursus. Ansøgere med neonatal/børneerfaring foretræk-
kes.
Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).

2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.  Herefter 5-6 vagter om måne
den.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. juni 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

INTENSIV HOLD  4402INTENSIV HOLD  4402INTENSIV HOLD  4402INTENSIV HOLD  4402INTENSIV HOLD  4402
søger 2 nye ventiler
Permanenthold 4402,  på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2 nye ventiler til indsupplering.
Vi er 15 på holdet, 7 kvinder og 8 mænd, som ca. tager 8 vagter pr. måned. Vagterne 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. Neonatale hjerteoperede, coronar bypass
patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og der arbejdes 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 overvære
operationer, m.m.
For at komme på holdet skal du:
· Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.
· Tage ca. 8 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der være mulighed

for at gå �på pension�.
· Have bestået Fase I.
Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter; alle er aflønnede.
Der bliver afholdt 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: Fredag den 14. maj 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  forefin-
des.

AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 2 MEDLEMMERAFDELINGSHOLD 4404 SØGER 2 MEDLEMMERAFDELINGSHOLD 4404 SØGER 2 MEDLEMMERAFDELINGSHOLD 4404 SØGER 2 MEDLEMMERAFDELINGSHOLD 4404 SØGER 2 MEDLEMMER
Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling 4131 - Rigshospitalet
Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel
kirurgiske som medicinske afdelinger.
Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle
vagter er på 8 timer.
Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned.
Kvalifikationer: Minimum 200 VT-timer. Desuden at du via fleksibilitet, ansvarsbevidsthed og
godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det faste personale. Det er en fordel hvis du
har erfaring med børn og/eller allerede har haft vagter i afdelingen.
Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens faste
sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 20. maj 1999  kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have mulig-
hed for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere.
Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

VTVTVTVTVT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE HOLD--HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE HOLD--HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE HOLD--HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE HOLD--HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE HOLD-
MEDLEMMER PR. 1/6-99MEDLEMMER PR. 1/6-99MEDLEMMER PR. 1/6-99MEDLEMMER PR. 1/6-99MEDLEMMER PR. 1/6-99
Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 12-årig dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fredage og lørdage.
Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne deltage i holdmødet den 27.5.99 klokken 17.00
· Du skal kunne tage 3-5 vagter om måneden
· Du skal være glad for børn

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Nahid Heydarpanah på tlf.: 43 46 39 52

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. maj 1999 klokken 12.00 på Vagtbureauet.

HJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER  3TØR HOLD 4627 SØGER  3TØR HOLD 4627 SØGER  3TØR HOLD 4627 SØGER  3TØR HOLD 4627 SØGER  3
NYE VENTILANYE VENTILANYE VENTILANYE VENTILANYE VENTILATØ-RER GRUNDET ØGETTØ-RER GRUNDET ØGETTØ-RER GRUNDET ØGETTØ-RER GRUNDET ØGETTØ-RER GRUNDET ØGET
DÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGT.....
Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger
vi 4 nye kollegaer til indsupplering på vores gode hjemmehold i løbet af marts måned.
Vi er et nyt og meget velfungerende hold. Det svinger lidt med antallet af vagter, som de enkelte
ventilatører dækker, dog er dækningspligten 4 vagter - som er perfekt for folk på SU!
Holdet passer en sød lille fyr på snart 4 måneder, der har chonal atresi,  hvilket vil sige at der ved
fødslen ikke var huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet fået lagt to plastikrør
op i næsen, som skal soigneres og suges i efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventil
opgaver med soignering og sugning, og dels i almen pleje af barnet og så vidt muligt dets tvillin-
gebror. Børnene passes i et meget tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene.

Ventilatørerne følger med i forældrenes naturlige dagligdag, endvidere er det aftalen at holdet skal
fortsætte med at passe barnet ved en evt. indlæggelse.

På trods af holdets relative unge alder har vi fået indarbejdet vanen med gode hyggelige hold-
møder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.
Kvalifikationskrav:
· Min 150 VT-timer,
· Mulighed for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksamensmåneder.
· Fleksibilitet mht. vagtlægning.
· Vi ser gerne at ansøgere har gennemført VT-II kursus/børnekursus og/eller

børneerfaring, sådanne ansøgere vil blive foretrukket i ansættelsesproceduren.
Oplæring: 1  ulønnet vagt. Ca. 4 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet.
Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang.
Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Andersen på 32 88 70 26.
Ansøgningsfrist: torsdag den 20. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

MVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMERMVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMERMVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMERMVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMERMVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER
Vi arbejder på Diakonissestiftelsens afd. 4. Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeple-
jerske for to genoptræningsafdelinger, hvor vi bl.a. står for uddeling af p.n. medicin. Derudover
er der en nødkaldsfunktion til 3 tilknyttede blokke med beskyttede boliger. På vagterne kommer
du til at arbejde sammen med en rutineret sygehjælper, og arbejdet er absolut roligt og overkom-
meligt.
Arbejdstider: Man � søndag fra kl. 23.15 til 07.15
Krav:
· Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi
· Ca. 4 vagter pr. måned
· Du skal kunne deltage i vores næste holdmøde torsdag den 27. maj
· Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier
· MVS-kursus ses gerne, men er ingen betingelse
Oplæring: En følgevagt med et holdmedlem.
Ansøgningsfrist: Den 20/5-1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere information: Holdleder Lene Ringholm 35 37 41 55.

FÆLLESMØDE, TIRSDAG DEN 18. MAJFÆLLESMØDE, TIRSDAG DEN 18. MAJFÆLLESMØDE, TIRSDAG DEN 18. MAJFÆLLESMØDE, TIRSDAG DEN 18. MAJFÆLLESMØDE, TIRSDAG DEN 18. MAJ
Mødet afholdes kl. 15.30. Mødelokalet (1.2.15)

Foreløbig dagsorden:
1.Formalia
2.Meddelelser
· Opfølgning på projekt �Studie- og eksamensordningen�
· Opfølgning på projekt �Læsesale-regler�
· Opfølgning på projekt �Studiesale-åbningstider�
· Opfølgning på projekt �Kemi-undersøgelsen�
· Opfølgning på projekt �Kemisk Data�
3.Nyt fra semestrene
4.Studienævnsmødet
5.Eventuelt

Kaffe, the og kage som sædvanlig ...

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Fmd., Det Medicinske Studenterråd

MSR

Vagtbureauet & MSR
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Hvem er i????
OPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OG
ANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANUMANUMANUMANUMANUM
Rusvejledningen er godt i gang, og dermed er dette års
rusbogsredaktion også startet med at forberede dette års
RUSBOG.
Bogen som alle de kommende russere får tilsendt sammen med rustursinvitationen. Rusbogen
er en opslagsbog, hvor man kan slå op og læse om de forskellige tilbud der er på Panum. Hvor

IMCC
Sol og sommer og masse af
oplevelser, på tværs af studie og
landegrænser.
-Er det noget for dig, så bliv minimentor.
At være mini-mentor betyder at du, sammen med en gruppe
danske studerende, er mentor for en gruppe udenlandske
studerende i 1 måned.

Den danske gruppe planlægger et socialt program, med forskellige aktiviteter, for den udenland-
ske gruppe. Det kan feks være et besøg på byens hotte diskoteker, en strandtur, på museer, i tivoli,
en middag, kultur, en privat fest, musik cafe eller hvad i nu kan finde på i den gruppe.

For at være med skal du:
- Have lyst til at lære nye mennesker at kende.
- Have tid i enten juli eller august. (arbejdet vil tage ca 5-10 aftner på en måned, alt efter hvad i
beslutter)
- Din stuideretning er underordnet.

For flere informationer og tilmelding, kontakt da
Rebekka Slagor,   rslagor@mdb.ku.dk eller på telefor 35374920
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen IMCC Exchange.

SEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSEN
Vi mangler stadig nogle mandlige
ansøgere.

De sidste par ugers indlæg i MOK, har udjævnet kønsfordelingen
blandt vores ansøgere en del. Vi kan dog stadig bruge 3-4 mand-
lige ansøgere, så hermed det sidste opråb i denne omgang.

Vi vil stadig pointere at det ikke kræver noget arbejde før i som-
merferien, hvor man skal deltage på vores ugeseminar den 23. juli
til den 30. juli.

Hvis du skulle være interesseret så skriv til
sexekspressen@mdb.ku.dk eller aflever en slip med dit navn, din
adresse, e-mail og telefonnummer på IMCC-kontoret. Hvis du vil
vide mere kan du ringe til Rie på 33 25 08 15.
Du kan også hente en kort udgave af vores projektbeskrivelse på
vores hylde udenfor IMCC-kontoret.

Med venlig hilsen
Sexekspressen

Kristne Medicinere
Kristne Medicinere er en tværkirkelig gruppe af medicinstude-
rende på Panum Instituttet, som samles tre til fire gange pr. seme-
ster. Tid og sted for møderne bliver annonceret i MOK. Ud over
møderne arrangerer vi også bøn på selve Instituttet en gang om
ugen.

Gennem Kristne Medicinere prøver vi at styrke det kristne fælles-
skab på Panum. Vi lægger meget vægt på at evangeliet om Jesus,
skal ud til de andre studerende på Panum, som endnu ikke kender
vejen, sandheden og livet.

Centralt både i møderne og til bøn står ønsket og længselen efter at se mere af Guds kraft virke
iblandt os. Møderne indeholder lovsang, andagt og bøn. bagefter er der mulighed for en hyggelig
snak med de andre.

Det koster ingenting at være med i Kristne Medicinere. Du behøver heller ikke at tilmelde dig, men
det være fint om du sendte os din adresse og telefonnummer, så vi kan få fat i dig om der skulle
være noget.

Vi håber at du har fået et lille indblik i hvad Kristne Medicinere er. Hvis du har nogen spørgsmål
eller ønsker mere information, kan du kontakte Sven Frederick Østerhus på tlf.: 35 55 34 14 eller
via e-mail: sven@mdb.ku.dk

Debat
VEDR. STUDIEPLANEN, -EN PRÆCISE-
RING.
Det er væsentligt, at historiske oplysninger er korrekte, når et sagsforløb skal bedømmes. I MOK
nr.23 gav vi en kort fremstilling af årsagerne til, at arbejdet med udformning af en ny studieplan
har taget uacceptabel lang tid.  I MOK nr. 24 og 25 har to studentermedlemmer af Fakultetsråd hhv.
Studienævn anfægtet rigtigheden af denne fremstilling, og placeret skylden for forsinkelsen på
de teoretiske 1.dels-institutter. Vi ønsker her  at påpege to væsentlige fejl i de studerendes sags-
fremstilling:

1) Det gøres gældende at Fakultetsrådet i juni 1995 ikke vedtog en ny studieplan, men kun en
betænkning  på grundlag af hvilken semesterudvalgene  skulle forme en ny studieplan til studie-
nævnets senere vedtagelse. Dette er en fuldstændig fordrejet sagsfremstilling. Det er korrekt, at
den plan Fakultetsrådet tilsluttede sig havde status af en betænkning, men denne indeholdt i
allerhøjeste grad et konkret forslag til en studieplan, som Studienævnet  behandlede både forud
og efterfølgende. I  den færdigtrykte betænkning, som blev distribueret i flere hundrede eksem-
plarer og bla. sendt til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsuddannelsesrådet, beskrives betænknin-
gens status således (citat):

ADet sundhedsvidenskabelige fakultetsråd har ved møder 8. maj og 12. juni 1995 behandlet de
generelle og principielle retningslinier og overvejelser vedrørende revision af studieplanen for
lægeuddannelsen, dvs. det foreliggende forslag til betænkning kapitlerne 1-4. Fakultetsrådet
tilsluttede sig hovedlinierne i forslaget og støtter intentionerne for det videre arbejde.

Studienævnet for medicin ved Det sundhedsvidenskabelige fakultet har ved møder den 15. juni
og 29. juni 1995 behandlet hele det foreliggende forslag til betænkning. Studienævnet vedtog
betænkningen som helhed, ligesom man gav tilslutning til at påbegynde arbejdet med nedsæt-
telse af semesterudvalg, således at den nye studieplan kan konkretiseres og iværksættes fra 1.
februar 1996. ........@ (citat slut).

Kapitlerne 1-4 indeholder udover generelle overvejelser  en højst konkret plan med fagfordeling
på de enkelte semestre, der gennemgås og beskrives ét for ét  mht. det faglige indhold i hovedtræk,
størrelsen af blokkurser angivet i uger, eksamensplaceringer mm., alt sammen argumenteret og
begrundet, -resultatet af 4 års grundigt arbejde. Det der manglede i planen, og som skulle behand-
les i semesterudvalgene, var fastlæggelse af fagenes præcise undervisningstimetal og pensum,
samt undervisningsformer og udformning af integrerede/koordinerede undervisningforløb
mellem fagene. De resterende kapitler i betænkningen (kap.5-10, som Fakultetsrådet altså ikke
havde set) vedrører etablering af en  studiestatistik, økonomi, ikrafttrædelses- og overgangs-
bestemmelser i forhold til den gamle studieplan og bestemmelser vedr. tilmelding til undervisning
og eksamen på de enkelte semestre i den nye plan.   -Ialt  en højst konkret studieplan, som
studienævnet -noget optimistisk- ønskede iværksat allerede 1/2-=96!
Det var på dette grundlag semesterudvalgene påbegyndte arbejdet sidst på efteråret 1995.
Det kan iøvrigt anbefales at læse <95-planen igen, -det er god læsning.

2) Semesterudvalgene begyndte arbejdet vejledt af kommissorier og instrukser fra studienævn/
-ledelse. I brev af 14/12-95 til institutlederne og de undervisningsansvarlige skriver studielederen
(citat):

man skal søge et sted at bo, hvordan det er at starte på studiet og hvordan det er at blive læge osv.
osv.
Derfor har jeres basisgruppe, forening m.m., nu muligheden for at sende jeres nye indlæg til
rusbogen. Husk at indlægget skal beskrive hvad, hvem og helst hvor i er, og hvordan man
kontakter jer. Hvis i ikke bliver kontaktet af en fra rusbogsredaktionen i løbet af de næste par uger,
og man mener at have et indlæg der bare et et must for rusbogen, kan man kontakte undertegnede
via e-mail eller smide sit indlæg i MOK's postkasse (lokale 9.2.1). Indlægget skal helst sendes
som en attachet fil, enten i Word eller Wordperfect. Der må meget gerne vedlægges billeder og
logoer, og vi kan desuden gøre opmærksom på MDB's glimrende scanner.

Vi mangler bl.a. indlæg fra følgende grupper, foreninger og 'netværk':
Panumkoret
Læger mod Kernevåben
Panumse
P'18
LFEM
P'21
Kremasterklubben

Desuden vil vi meget gerne have et
kapitel i rusbogen der henvender sig
til studerende med en ikke-dansk
baggrund. Så er du eller i fra for ek-
sempel:
Sverige
Pakistan
Iran
Algeriet
Norge
Island
Færøerne
Findland
eller generelt fra Langbortistan...
...og har i en gruppe, forening eller et
kontaktnetværk, så kontakt rusbogs-
redaktionen og vær med til at fortælle de nye
studerende, at  i eksisterer.

På rusbogsredaktionens vegne
Gordon
jehu@mdb.ku.dk

Indre organer & Debat
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...ASom det fremgår af skrivelsen til de enkelte semesterudvalg skal arbejdet i disse primært
vurdere mål og indhold, som afgivet af de enkelte fag, der doceres på det/de pågældende seme-
ster/semestre (uddannelsesplanlægningen, jvf. betænkningen 4.1.1. og 2). Principielt vil alle
elementer i uddannelsesplanlægningen kunne være til genstand for drøftelse, hvilket må med-
føre, at alle velbegrundede ændringer vil kunne nyde fremme, så længe den overordnede mål-
sætning holdes.
Jeg skal derfor anmode de enkelte fag om snarest at påbegynde udformning af mål- og indholds-
beskrivelser (jvf. betænkningen 4.1.2).

Fagene bør ikke begynde udfærdigelse af den egentlige undervisningsplanlægning (undervis-
ningsformer, læsevejledninger, semesterplaner og evaluering (jvf. betænkningen 4.1.3) på nu-
værende tidspunkt, idet dette bør afvente udarbejdelsen af fagenes mål og indhold.@...(citat slut).

Den klare instruks var, som det fremgår, at fagene i semesterudvalgene primært skulle diskutere
og formulere de faglige mål og det faglige indhold, som de enkelte fag ville lægge i de enkelte
semestre, -og det var præcis hvad de gjorde og afleverede til studienævnet i løbet af sommeren
1996. Derefter hørte fagene ikke mere før studienævnet i oktober samme år uden tilbagemelding
til fagene og uden nogen som helst begrundelse kasserede hele planen og det udførte arbejde
(mindst 20.000 arbejdstimer). Op af hatten kom en ny plan med en radikalt ændret fagfordeling
på semestrene, en radikalt ændret eksamensstruktur, og en organkursusopbygning, som der i
1995-planen var argumenteret imod, og mange flere overraskelser.  Der var tale om et fait accom-
pli og fagenes lærere måtte affinde sig med den nye situation, men grunden var lagt til den mistillid,
som efterfølgende har præget studieplanarbejdet.

Nu prøver vi igen, for tredie gang, og på trods af alle vanskeligheder og tidligere frustrationer, at
få en brugbar studieplan konstrueret og iværksat. Det er forståeligt -og måske endda nyttigt- at
ansvaret for det hidtidige sagsforløb søges placeret, men det må i så fald ske i respekt for sand-
heden om det faktiske hændelsesforløb. Den grove og intimiderende tone i de indlæg, vi hermed
har svaret på, fører ingen steder hen.

Med venlig hilsen
Jørgen Tranum-Jensen
Jens Juul Holst
Bjørn Quistorff

NOGLE BETRAGTNINGER OM ANA-NOGLE BETRAGTNINGER OM ANA-NOGLE BETRAGTNINGER OM ANA-NOGLE BETRAGTNINGER OM ANA-NOGLE BETRAGTNINGER OM ANA-
TOMI II-EKSAMENTOMI II-EKSAMENTOMI II-EKSAMENTOMI II-EKSAMENTOMI II-EKSAMEN
Vi er to studerende, der netop har overstået Anatomi II, og i den forbindelse har bemærket os
nogle forhold ved afviklingen af denne eksamen, som vi med dette indlæg ønsker at skabe
opmærksomhed omkring.

Det skal indledningsvist bemærkes, at vi begge har bestået denne eksamen, og at dette indlæg i
øvrigt på ingen måde skal opfattes som nogen form for reel klage til eller over Anatomisk Institut
eller ansatte herunder. Derimod føler vi blot et behov for at videregive vore erfaringer som for-
beredende oplysninger til de studerende der i fremtiden skal gennem selvsamme mølle, med
håbet om at der eventuelt er en læser af denne tekst, der måske kan ændre nogle af de beskrevne
forhold�.
Placeringen af spotprøven:Placeringen af spotprøven:Placeringen af spotprøven:Placeringen af spotprøven:Placeringen af spotprøven:
Det har været til stor gene for os, at spoteksamen lå mandagen efter en lang weekend (St. Bede-
dag); det skaber et enormt pres på især mikroskopisk studiesal, når over 200 studerende alle skal
ind og spotte på een gang. Ja, man bør også spotte i løbet af både 5. og 6. semester, men alt andet
lige er det logisk, at det er mest gunstigt for eksamensresultatet at den allerstørste indsats lægges
i dagene op til spotprøven. Det var en stor hjælp, at studiesalsvagterne og -demonstratorerne holdt
ekstraordinært åbent søndag kl. 10-16, men det udgjorde langt fra en tilstrækkelig erstatning for
3 dages �tabt� åbningstid fra 9-19. Her kan man indvende, at man jo så kan udnytte tiden på
makroskopisk studiesal � men det idelle ville jo være hvis begge studiesale var åbne, så �presset�
blev bedre fordelt.
Adgang til makroskopisk studiesal:Adgang til makroskopisk studiesal:Adgang til makroskopisk studiesal:Adgang til makroskopisk studiesal:Adgang til makroskopisk studiesal:
Vi blev alle yderst forundrede over at høre, at makroskopisk studiesal blev lukket af vagten ved
00.30-tiden � vi troede der var døgnadgang til studiefaciliteter på Panum Instituttet, og hvorfor
skulle der dog ikke være det når adgangen til studiesalen er begrænset med nøglekort?! Man
skulle mene, at der i det mindste kunne være døgnåbent i den sidste weekend inden spotprøven,
da mange � igen pga. det store pres - vælger at spotte sent om aftenen og ud på natten. Men det
modsatte synes snarere at være tilfældet, idet der cirkulerer et vedholdende rygte om, at vagten
inden weekenden op til spotprøven havde modtaget et brev der understregede vigtigheden af, at
makroskopisk studiesal blev lukket kl. 24, og evt. studerende smidt ud. Kan det virkelig være
rigtigt?
Placeringen af mundtlig eksamen:Placeringen af mundtlig eksamen:Placeringen af mundtlig eksamen:Placeringen af mundtlig eksamen:Placeringen af mundtlig eksamen:
Endnu et par forhold vi må stille os uforstående overfor vedrører den mundtlige eksamen. For det
første er placeringen af eksamen henover en weekend meget uheldig, da det skaber en meget stor
forskel på de studerende der skal tidligt op ifht. dem der skal sent op. Hvis man afvikler eksamen
mandag-fredag er forskellen højst 4 dage, hvorimod placeringen henover weekenden øger den
største forskel med 50 % til 6 dage, med alt hvad det indebærer af problemer for læsemakkerpar
mv.
Offentliggørelsen af tidspunkter for mundtligOffentliggørelsen af tidspunkter for mundtligOffentliggørelsen af tidspunkter for mundtligOffentliggørelsen af tidspunkter for mundtligOffentliggørelsen af tidspunkter for mundtlig
eksamen:eksamen:eksamen:eksamen:eksamen:
Den vel nok største kilde til frustration og stress for os har været den manglende viden om den
præcise dato for vores mundtlige eksamen. Denne blev opslået onsdag efter kl. 12, dvs. 20 timer
før den første mødetid! Det er dog en offentlig hemmelighed, at man kan regne med at rækkeføl-
gen er den samme som til spotprøven, hvilket også blev sagt til spørgetimen. I praksis er dette
�løse� løfte dog ikke til megen hjælp, dels kan der jo forekomme undtagelser, og dels er det svært
at deducere sig frem til en eksamensdato ud fra mødetidspunktet til spotten. Det er nemt hvis man
er blandt de allerførste/allersidste, men for alle de mellemliggende ligger landet altså ret åbent. Også
denne problematik forstærkes af placeringen af eksamen henover en weekend, således har de
første under 24 timer inden eksamen, mens de sidste har 8 dage! Kunne man mon forestille sig
en løsning hvor man fastlagde og oplyste en eksamensdato lidt tidligere (evt. ved udløb af fristen
for eksamensafmelding � 5 hverdage før spotprøven), og bibeholdt det sene opslag af eksamens-
tidspunktet? Eller i det mindste kunne der udstikkes klare retningslinjer for tildelingen af eksamens-
tidspunkter, fremfor at de studerende som i den nuværende situation også på dette felt skal holde
sig til mund-til-mund-udsagn og løse rygter.

Fejl i spotprøven:Fejl i spotprøven:Fejl i spotprøven:Fejl i spotprøven:Fejl i spotprøven:
-og så måtte vi med stor fortrydelse konstatere, at det endnu engang ikke kunne lykkes at
opstille en spotprøve uden fejlmarkeringer�.
Det kan ikke understreges nok, hvor uendeligt frustrerende det er at blive slået ud af rytmen i
en i forvejen svær spot med præparater man aldrig har set før, et ur der tikker, og eksamens
tunge pres hvilende på skuldrene. Når man støder på en sådan fejl bliver man uvægerligt ved
at tænke på den i de følgende minutter og er derfor tilbøjelig til at lave flere fejl, og så ruller
lavinen. Vi må gå ud fra, at Anatomisk Institut er klar over denne store betydning af en fejlfri
opstilling, og derfor gør alt hvad der står i deres magt for at lave en sådan. Imidlertid optræder
der tilsyneladende fejl år efter år, hvilket står i kontrast til den præcision hvormed de stude-
rende forventes at besvare opgaven.
Øvrig oplysning mv.:
I forbindelse med ovenstående fejl oplevede vi endvidere en noget tøvende adfærd fra såvel
eksamensvagter som undervisere og sekretærer. Når det nu åbenbart er en tilbagevendende
forteelse at der opstår fejl i markeringerne, hvorfor forbereder man så ikke vagter, sekretærer mv.
herpå, således at der hurtigt kan iværksættes en handlingsplan resulterende i enten at fejlen rettes,
eller at alle de efterfølgende studerende utvetydigt oplyses om situationen.
Og så lige en sidste ting vedr. spotten:
Hvorfor offentliggøres der ikke en eller anden form for karakterskala, som man så kunne bruge
som rettesnor med de forbehold for delvis pointgivning mv. der skal til? Som det er nu, må de
studerende også på dette område forlade sig på løse rygter og spekulationer, hvilket fx bevirker
at de færreste er klar over at der skal 65 % rigtige til et 6-tal, og ikke (som i alle andre eksamener
på Fase I) 55 % - en oplysning vi således også har tilegnet os via mund-til-mund-metoden.

Det skal atter understreges, at uanset i hvor høj grad ovenstående antager karakter af sure opstød,
er det blot nogle synspunkter vi ønsker at få luft for på en eller anden vis. Vi har da heller ikke gjort
nogen form for forsøg på at undersøge de tilgrundliggende forhold for tingenes tilstand, så vore
betragtninger bør derfor tages med rette forbehold.

Et lyspunkt i eksamensforløbet har været vagter og især demonstratorer på mikroskopisk studie-
sal. Vi er ret overbeviste om at vi taler på hele semestrets vegne når vi udtrykker vor dybe taknem-
melighed for jeres altid venlige og pædagogiske behandling af vore evige spørgsmål!

Med venlig hilsen

Søren Rudolph Bue Juvik
     6. sem.     6. sem.

JEG HAR SPILDT ET SEMESTER �JEG HAR SPILDT ET SEMESTER �JEG HAR SPILDT ET SEMESTER �JEG HAR SPILDT ET SEMESTER �JEG HAR SPILDT ET SEMESTER �
JUHUU!!!JUHUU!!!JUHUU!!!JUHUU!!!JUHUU!!!
Jeg har spildt et semester, ja det er jo en ret kedelig konklusion at komme til, men det synes ikke
desto mindre at være et tilbagestående faktum, nu hvor 3. semester næsten er gået!
Og hvorledes kunne det dog gå så galt, bliver spørgsmålet uundgåeligt, når man forsøger at
efterrationalisere på  semesterets �gerninger�?
Udmeldingerne fra andre studerende lød, op til 3 semesters start i februar, på et roligt halvår, hvor
man godt kunne tage det roligt, lave så lidt som muligt og alligevel opfylde målene � om ikke andet
så bestå uden de store problemer. Det lød jo alt sammen meget godt ovenpå anatomieksamen og
den hæsblæsende slutspurt op til denne. Men mon det nu også kunne passe, hvis man skulle have
en rimeligt fagligt udbytte,  spurgte man uvilkårligt sig selv?
Men alle bøgerne blev købt, og man læste troskyldigt det, som lektionsplanen foreskrev, og
lavede selv sine opgaver, på trods af den lette tilgang til rettede og godkendte opgaver til fri
kopiering � dette på ingen måde for at nedgøre de som kopierede � tværtimod viste det sig, at de
nok havde fattet lidt mere end én selv!!!
Hvorom alting er, måtte min studiemakker og jeg, efter et vist tidsrum, erkende, at uanset om man
fik læst eller ej, var gennemgangen af stoffet, for de fleste fags vedkommende, så sporadisk og
overfladisk, at man uvilkårligt til flere forelæsninger og eksaminatorier tjekkede sin kalender for
at se, om man dog ikke var gået forkert! Fagene synes skåret ned til et yderst kritisk minimum,
uden at læseplanen var fulgt med, og samtidig fik vi at vide, at det var under overvejelse eksem-
pelvis helt at fjerne undervisningen i fysik � heraf forklaringen på at man ikke �gad� rette de
mange fejl i fysik øvelsesmaterialet (hvad mon de øvrige forklaringer ville lyde på?)!
Der synes således at være en skrigende kontrast mellem udmeldingerne om de forskellige fags
absolutte nødvendighed og relevans, og så den måde de blev forvaltet på!!!
Svaret på kritikken var hos flere undervisere, at dette kunne der ikke gøres noget ved, en let
trækken på skuldrene (hvilken motivation � var der nogen som nævnte pædagogik og ansvars-
følelse!) eller �dette er et universitet og ikke gymnasiet�. Ja tak men jeg hører faktisk til dem, der
syntes udmærket om gymnasieundervisningen (læs: dens kvalitet og til eksamen passende struk-
turering), og om ikke andet har jeg aldrig følt at gymnasiet aktivt søgte at handicappe mig i min
indlæring!
Så selv om jeg var blandt dem som fulgte det meste af undervisningen, læste efter planen, lavede
opgaverne � -kort sagt var en �god� dreng - ja så må jeg nok erkende, at mit udbytte af undervis-
ningen har været mindre end beskedent. Om ikke andet har jeg udviklet en vis respekt for dem,
der slappede mere af � om det så var fordi de var klogere end mig og gennemskuede �plottet� eller
simpelthen bare var magelige, skal jeg lade stå usagt. Men de har forhåbentlig fundet bedre steder
at placere kræfterne � det burde ikke falde svært!
Skulle der således findes en måde at nærme sig politikernes mål mht. at skære ned på læge-
uddannelsen - ja så ville en fjernelse af det 3 semester efter min mening være et godt bud på en ret
uskadelig operation for at blive i terminologien. Man kunne så som kompensation udlevere nogle
pamfletter med det mest basale fra undervisningen � det ville nok være hurtigt læst � og ikke
mindst mere ærligt!

Mads Schmidt (3.sem)

Debat
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Fredag d. 7. maj var dette semesters sidste
lange fredagsbar. I den anledning havde
støttegruppen arrangeret ølstafet, modeshow
med glemt tøj, auktion over tøjet og striptease
for tøserne. Der blev i denne anledning samlet
ind til folk i nød - mere præcist til foreningen
Læger uden grænser. Det lykkedes at samle
11.538 kr ind i løbet af de 13 timer klubben
holdt åben hvilket jo er en god slat penge.
Støttegruppen takker alle dem der var med til
at gøre fredagen til en fornøjelig affære.
Desuden siger husgruppen tak for et godt
semester. Vi ses om ca. 4½ måned.

Folk mødte talstærkt op til Panum-mesterskaber i ølstafet.

Judge Bue...

Fritz og die heste og FaDL-
desertøren (tøseholdet).

Louise Lau, Allan og Tobias har
problemer med ballancen.

VINDER  AF ØLSTAFET 1999
GUSTEN ALL-STARS

ALTID PÅ PLETTEN!

Chirrosis-man bliver tilbedt
af en af sine mange tusinde
fans.

Tre muntre svende: Kasper,
Anders og Komodo.

HG SUPERMODELS

Støttegruppen takker de
frække fyre for showet. Fra
venstre: Kasper, Anders,
Komodo og Kristoffer.

Dines de Mylius præsenterede modellerne der bar det tøj
der er blevet glemt i klubben i det forløbne år. Disco Fassi
vakte popularitet i et par glemte tusser??!!?

STØTTEGRUPPEN PRESENTS

En Indsamling til fordel for Læger uden grænser


