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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
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, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder 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 føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-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 data-
studiesalen.

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 ind-
læg 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“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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 Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, 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 MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 1, årgang 32 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE & 2 sem HR

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Kris Anja Raunsø
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Leder

Styrende Organer

GODKENDT MØDEREFERAT
Dato: 4. november 1999
Sagsnr.: 301-
Fil.navn: i:\stud-adm-
studnaev\medicin\moedref\99-12ord
Sagsbehandler: gro

Sag Møde 12-99, Studienævn for medicin
Mødedato 6. oktober 1999 kl. 15.30
Sted Lille Mødesal, Panum Instituttet
TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen, Pernille
Due, Nina Grosman (suppl. for Niels Høiby), Poul
Jaszczak,  Jens-Ulrik Jensen, Lisbeth Ludvigsen  Klara

a. Poul Jaszczak oplyste, at der er oprettet en åben
side på nettet, hvor der kan stilles spørgsmål. Siden
har eksisteret i ca. 1½ måned. Semesterudvalgene
er tilsyneladende ikke underrettet om dens eksistens.
Der vil endvidere blive udgivet et nyhedsbrev ”Studie-
plans-information”. Lena Wivel, der er udpeget som
sekretær for følgegruppen, skal redigere nyheds-
brevet. Studienævn, studieleder og følgegruppe vil
være ansvarlig for materiale til avisen, som vil ud-
komme månedligt i både en elektronisk og en papir-
udgave. – Første nummer af nyhedsbrevet vil udover
en introduktion og tidsplan for arbejdet med studie-
planen bl.a. indeholde referencer til relevante links
og e-mail adresser.
b.Birgitte Rode refererede fra møde i følgegruppen,
hvor bl.a. ressourceramme er blevet drøftet. Ifølge
de foreløbige meldinger fra semesterudvalgene vil
det samlede timetal kunne holdes indenfor rammerne.
Tallene for 6.-9. semester samt 10.-12. semester er
dog lidt uklare.
Man havde endvidere drøftet den integrerede eksa-
men, som ligger på 6. semester. Der nedsættes et
udvalg med repræsentanter for 3.-5. semester, 6.-9.
semester samt patobiologigruppen med henblik på
tilrettelæggelse af denne eksamen.
Knut Aspegren havde givet udtryk for, at de nuvæ-
rende målbeskrivelser var for diffuse til at kunne
danne grundlag for tilrettelæggelse af evalueringer.
Der nedsættes et udvalg til at koordinere tiltag på
IT-området.
På Laboratorium for kliniske færdigheder vil der per
semester være 25 pladser til uddannelse af undervi-
sere. Det første kursus afvikles i forårssemestret
2000, således at de nødvendige praktiske forudsæt-
ninger kunne være til stede ved semesterstart sept.
2000.
Man havde endvidere drøftet Clinical presentation
samt holdstørrelser på 6. og 8. semester.
Studienævnet havde herefter en længere diskussion
om undervisningens fordeling mellem forelæsninger
og eksaminatorier, ligesom forberedelsesnormer blev
berørt.

ad 5 Eksamen
a. Ændring af regler for eksamen i cellebiologi,
medicin og kirurgi.
Fra Det Medicinske Studenterråd forelå et forslag
om bortfald af kravet om at spot og skriftlig eksa-
men for cellebiologis vedkommende og skriftlig og
mundtlig klinisk eksamen for hhv medicin og kirurgis
vedkommende skal bestås i samme eksamenstermin

SEKRETÆRER I STUDIE-
NÆVN OG UDVALG:

STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITA-
LET,
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
KOMMUNE
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT,
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

V. Naver, Louise Isager Rabøl, Birgitte Rode, Chri-
stopher Schäfer.
Endvidere deltog Palle Rasmussen (studievejl.), An-
nette Jørgensen, Grete Rossing.
Afbud Niels Høiby.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 99-11
4. Studieplan
a. Informationsavis
b. Information fra følgegruppen v/Birgitte

Rode
5. Eksamen
a. Ændring af regler for eksamen i

cellebiologi, medicin og kirurgi
b. Drøftelse af eksamensformandsordningen
c. Eksamensplan sommer 2000
6. Ændring af betingelser for godkendelse af

VKO
7. Meddelelser
a. Kontaktudvalg Sundhedsstyrelse/ministe

rium/de sundhedsvidenskabelige fakulteter
b. Bekendtgørelse
c. Fakultetets økonomi
8. Eventuelt
Studielederen meddelte indledningsvis, at årsagen
til ændring af mødetidspunktet var, at der skulle
have været møde i kontaktudvalget. Dette møde var
imidlertid blevet flyttet til onsdag d. 27. oktober.
Ændringen var blevet meddelt ved fax mandag d. 4.
oktober om eftermiddagen. Flytningen af møde i
kontaktudvalg medførte endvidere flytning af næste
studienævnsmøde, der således afholdes onsdag d. 3.
november.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om dispensation til for 4. gang at gå til
integreret eksamen blev ikke imødekommet.

En ansøgning om genindskrivning blev imø-
dekommet grundet sagens særlige karakter.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 99-11 godkendt med enkelt rettelse.

ad 4 Studieplan

EN MINDEVÆRDIG
WEEKEND.
Som de fleste ved har Danmark fået en ny lille prins
“lilleprinsen”, som dagspressen så opfindsomt op-
kaldte ham. Men det skulle vise sig, at de tog fejl.
Danmarks nye prins skulle ikke hedde “lilleprinsen”.
I lørdags fik den nye prins så sit rigtige navn, og som
det sig hør og bør blev denne fantastiske begiven
transmiteret på begge de to landsdækkende TV-ka-
naler, og intet mindre kan naturligvis gøre det, når
en så sindsoprivende og sensationel begivenhed lø-
ber af staben. For at sætte prikken over i’et var der
ingen, absolut ingen forskel i de billeder der blev
sendt på de to kanaler. Lørdag formiddag , når man
lå i sin efter-J-dag-bagstivert og restituerede sind og
krop foran fjernsynet, kunne man ikke undgå denne

"Lilleprinsen" fik sit navn, Julebryg
blev skyllet ned, og politiet var til
fodboldkamp i stedet for at være på
Nørrebrogade. Kris reflekterer over en
mindeværdig weekend.

fantastiske royale begivenhed, -Og det manglede da
også bare.
Søndag Var der jo fo’bol’ mellem Bromby og
københavns “stolthed FCK 1-1 var vel ikke noget
sindsoprivende spænende resultat på en ikke vand-
vittig sindsoprivende fo’bol’kamp.

passerende fik en på tæven. Det samme fik en ekspe-
dient i en seven elleven butik. I og for sig ganske
uskyldige personer, der blot var det forkerte sted på
det forkerte tidspunkt, og derfor blev ofre for fru-
strerede unge og deres aggressioner over samfundet.
Jeg, om ikke forstår, såaccepterer de unges
utilfredshedmed samfundet, mne at takle problemet
på denne, noget nonverbale måde, fuldstændigt uden
respekt for andres ve og vel kan ikke accepteres.
Men lad der her fra redaktionen lyde et stort tillyke
til de åndsamøber, der fuldkommen uden respekt for
andre knalder folk ned i deres egen lille navlepiller-
sags tjeneste. Sagen er sikkert god nok, men må-
den;-- Tænk jer om, i kan gøre det bedre.
MOKred/kris

Urolighederne på Nørrebronx

Søndag nat gik visse fraktioner indenfor særlige kø-
benhavnske submiljøer i samlet front mod et eller
andet, ikke angivet, men i samlet front gik de og de
gik mod alle, der kom i deres vej. En tilfældig forbi-

LEDER & STUDIET
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Jeg er træt af kastanje-
sæsonen. Jeg falder altid og
brækker nakken i kastanjer, der
ligger og flyder over det hele. Et
år slog jeg også hovedet. Smagen
af kastanjer er som indersiden
af en gammel støvle.. med salt.
MOK-red/Raunsø

subsidiært at medicin og kirurgi vil kunne bestås
med en samlet score på 12. Fra lærerside blev det
tilkendegivet, at der for alle 3 eksaminers vedkom-
mende var tale om sammenhæng mellem spot/mundt-
lig eksamen og skriftlig eksamen. Nævnet enedes om
at gennemarbejde sagen grundigt inden der tages
stilling.
b. Drøftelse af eksamensformandsordningen.
Der forelå en henvendelse fra en af eksamens-
formændene på 11. semester, som fandt hvervet be-
lastende, idet det ikke var muligt at opfylde øn-
skerne for samtlige studerende. Studienævnet drøf-
tede henvendelsen og besluttede at anmode eksamens-
kontoret om at udarbejde planer for
eksaminationerne. Planerne skal udarbejdes snarest
muligt efter udløbet af fristen for tilmelding til eksa-
men. Det skal herefter være muligt for de stude-
rende at bytte indbyrdes. I god tid før eksamen afle-
veres den endelige plan til eksamenskontoret, som
sørger for at give besked til de respektive afdelin-
ger.
Under dette punkt refererede Lisbeth Ludvigsen fra
tentamen i forordningslære, hvor flere ting havde
været kritisable. Studielederen tager kontakt til den
undervisningsansvarlige.
Udkast til eksamensplan for sommeren 2000 blev
omdelt. Tages op på næste møde.

ad 6 Ændring af betingelser for godkendelse af
VKO

Fra Det Medicinske Studenterråd forelå et forslag
om, at VKO-ophold skulle kunne godkendes, såfremt
de er afholdt efter godkendt 7. semester i stedet for
som nu efter godkendt 8. semester. Begrundelsen for
at både 7. og 8. semester skal være godkendt er, at
de studerende bør have så god en klinisk ballast som
muligt inden de afvikler VKO. Der blev gjort op-
mærksom på, at der i flere tilfælde er sket godken-
delse af VKO som har været afholdt inden  8. seme-
ster har været gennemført/godkendt. Studienævnet
besluttede, at VKO-ophold fremover kan godkendes,
såfremt de er afholdt efter godkendt 7. semester

ad 7 Meddelelser
a. Kontaktudvalg Sundhedsstyrelse/ministe-
rium/de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Se indled-
ning.
b. Bekendtgørelse. Poul Jaszczak oplyste, at der
ikke havde været afholdt møde.
c. Fakultetets økonomi.
Poul Jaszczak oplyste, at pålagte besparelser på de
ikke kliniske områder ville være 10% på UAT, der
ville kunne udmøntes som en rammebesparelse på
UAT eller hvis dette ikke kan imødekommes i form
af en øgning af UAT for den enkelte underviser.
Studienævnet vil blive indkaldt til drøftelser.
d. Professorer. Poul Jaszczak oplyste, at pro-
fessor Jørgen Rostgaard, anatomi, på grund af syg-
dom havde søgt og fået bevilget afsked med udgan-
gen af 1999. Studielederen beklagede, at fakultetet
før tid må tage afsked med en af fakultetets front-
figurer.
Overlæge, dr. med. Svend Lindenberg, Gyn/obs afde-
ling, Amtssygehuset i Herlev, er med virkning fra 1.
november 1999 udnævnt til professor i human repro-
duktion og fertilitetsbehandling. Stillingen, der er
tidsbegrænset til 3 år, er eksternt finansieret.
Finn Bojsen-Møller meddelte, at professor Jørn Lund,
bestyrelsesformand for evalueringsinstituttet, vil
holde foredrag på Panum Instituttet torsdag d. 9.
december. Titlen på foredraget vil være ”Evaluering
af uddannelser”.
Tirsdag d. 16. november, kl. 10-20 afholdes workshop
på Kollekolle:”Hvordan optimerer vi de kliniske op-
hold”. Workshoppen henvender sig primært til klini-
ske tutorer på intern medicinske og kirurgiske afde-
linger.

ad  8 Eventuelt
Nina Grosman foreslog, at der i lighed med tidligere
blev udarbejdet oversigter over fagenes undervisnings-
belastning, så man ad denne vej kunne checke
ressourcernes anvendelse i de forskellige fagområ-
der.
ref.   Grete Rossing

REFERAT NR. 4/99 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT DEN 20. SEPTEMBER  1999 KL.
15.15.

Tilstede: Ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Lene
Wallin (LW), ovl. Gunnar S. Lausten (GL), ovl. Steen
Larsen (St.L), prof. Svend Larsen (SL), ovl. Troels
Mørk Hansen (TMH), ovl. Niels Bækgaard (NB), 1.rl.
Lars Bo Ebskov (LBE), stud.med. Rikke Sørensen
(RS), stud.med. Arash Afshari (AA), stud.med. Ghullam
K.Nabi (GKN), stud.med. Peter S. Masny (PSM),
stud.med. Iben  Spanggaard (IS ), stud.med. Dan
Fuglø ( DF ), studentersekretær Afsoun Malakoti-
Fard (AMF), sekretær Birthe Brogaard (BB).
Afbud fra: Ovl. Carsten Lenstrup, stud.med. Chri-
stina Engel, stud.med. Charlotte Graae, stud.med.
Marianne Jørgensen (MJ).

I formanden og næstformandens fravær leder over-
læge Finn W. Henriksen mødet.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 3/1999: God

kendt

3. Meddelelser fra formanden:
a) FWH meddeler, at Klinikudvalget har indsendt
forslag til opslag af kliniske lektorater pr. 01.02.2000.
b) Orientering om brev af 13.09.1999 fra Studie-
vejledningen om bortvisning af ikke holdsatte medi-
cinstuderende. c) Indvielse af nye studenterlokaler
på KAS Gentofte den 30.09.1999 kl. 13.30. d)
Refusionsmidler: Kbh. Universitet meddeler, at der
snarest vil blive overført 5 mio a‘conto til Kbh. amt.
4. Meddelelser fra studenterne:
Velkommen til Iben & Ulrik - a) AA meddeler, at på
KAS Gentofte har Klinikudvalgets computere været
anvendt på Fagbiblioteket, men vil snarest blive opsat
i de nye studenterlokaler. b) Studenterfaciliteter
på KAS Glostrup. -MJ vil til næste møde finde ud
af, hvor langt ombygningen er kommet samt indkøb
af nødvendigt inventar. c) Nøgler KAS Gentofte. –
Der er udleveret nøgle til 7./8.sem.stud. til studenter-
lokalerne. d) AA oplyser, at der er dårlig luft-
ventilation på læsesalen på KAS Herlev, når der er
mange til stede, hvilket skal forelægges den ansvar-
lige i Driftafdelingen. (BB har efterfølgende kontaktet
maskinafdelingen, der har reguleret på luftindtaget).
e) RS meddeler, at der skal indkøbes personsøgere
til studenterne på 7./8.sem. på samtlige kliniske af-
delinger på h.h.v. KAS Gentofte, Glostrup og Her-
lev. f) EDB- PM meddeler, at alle studenter bortset
fra 7.semester-studerende er oprettet med bruger-
navne og kan få udleveret disse + adgangskode til
PC´rne, hvis de henvender sig til Klinikudvalgets
studenterrepræsentanter. Samtidig vil der være
mulighed for oprettelse af en Web-Server!.

5. Universitetssekretariatet:
a) Proxy-server.  Udvalget ønsker orientering om
installering og anvendelsen af den i foråret 1999 –
via IT-afdelingen indkøbte server til brug ved stu-
denternes opkobling til internettet , som er betalt af
Klinikudvalgets budget. Sagen medtages som pkt.
på  næste møde. b) Udsmykning af vægge i
Universitetssekretariatet. BB kontakter ovl. Tho-
mas Horn  for gode forslag og ideer, der vil kunne
holdes inden for det tidligere godkendte budget. c)
Osval emnekatalog efterår 1999 – Omdelt på mø-
det.  f) Ugeskrift for læger – Ovl. Inge-Lise Kans-
trup har været så venlig at ”donere” sit Ugeskrift til
studenternes grupperum på KAS Herlev. g) Regler
om transportgodtgørelse for medicinstuderende på
Hillerød sygehus -udsendt. h) Studentertals-
prognose foråret 2000 – omdelt på mødet i)
Semesterstart forår 2000 – mandag d. 31.01.2000,
dog 13.sem. den 24.01.2000.

6. Konkrete sager til drøftelse:
a) AA meddeler, at der skal udarbejdes et nyt
fordelingsskema for 12.semesters eksamensklinikker
og forelæsninger for foråret 2000. b) 12.sem. forår
2000. BB efterlyser udvalgets stillingtagen til plan-
lægning af 4 eller 5 hold på baggrund af prognose-
tallet på  mulige 60 studenter. Udvalget indstiller til
SFM, at der af kapacitetsmæssige grunde  kun opret-
tes 4 hold  med evt. mulighed for en enkel over-
booking af holdene og med planlægning af lidt flere
eksamensklinikker. c) Ovl. Jan Bonde har fremsat
forslag om placering af en forelæsning om den multi-

traumatiserede patient evt. på 12.sem. – Forslaget
henvist som en central forelæsning på 12. eller 13.sem.
d) 7.semester. – Det blev vedtaget at ændre i
forelæsningsrækken i patologi i forhold til mikroskopi-
undervisningen . e) Evalueringsskema for 7. &
8.sem – efterår 1999. – Da SFM ikke udsender
evalueringsskema for efterårssemesteret 1999, vil
Christina og Rikke påtage sig at udarbejde et skema
for Kbh. amt snarest muligt. e) Lokaler. – 7. /8.se-
mester -Hele klinikdage. Da det længe har været
et ønske fra studenterne om at få samlet eftermiddags-
klinikkerne på en fast dag i ugen, således at der blev
mere samlet tid på afdelingen bliver der nedsat et
arbejdsudvalg bestående af GL, RS og BB til at se på
klinikplanerne. f) Ekstra undervisningslokale til
klinikker. -  Da der generelt er lokaleproblemer til
afholdelse af klinikker , meddeler TMH, at der i
perioder vil være mulighed for at gøre brug af  medi-
cinsk afd. E´s nye undervisningslokale på etage 03.
Da det indretningsmæssigt kan medføre visse
udgifterdrøftes sagen nærmere på næste møde.

7. Undervisningsplaner.
– BB meddeler, at der har været problemer med at
fastholde undervisere i undersøgelsesteknik på 7.se-
mester den 29.10.99 p.g.a. en lægekonference. LW
og SL tager sig af sagen på KAS Glostrup og BB
kontakter de øvrige undervisningsansvarlige på de
andre sygehuse desangående.

8. Budgetudvalget:
FWH meddeler, at det bevilgede undervisningsudstyr
vil blive bestilt, såsnart der bliver overført midler
til Klinikudvalget. – Der indkaldes til møde i budget-
udvalget  den 05.10.1999 kl. 15.30 for en gennem-
gang af  de resterende apparaturønsker, herunder
anskaffelse af  LCD-projektorer til auditorierne  på
de 3 sygehuse samt indkøb af bøger til studenternes
læserum og personsøgere til studenterne på 7./8.se-
mester.

9. Studienævn for Medicin: Intet

10. Eventuelt: Intet
Mødet slut kl. 17.00 – Næste møde mandag den 25.
oktober 1999 kl. 15.15.

Referent Afsoun Malakoti-Fard  / Birthe Brogaard

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORET FOR MEDICIN HAR
UDARBEJDET EN HJEMMESIDE
for medicinstuderende,  som her kan finde diverse
informationer af forskellig
art fra og om Studie- og eksamenskontoret. Den
ligger på adressen:
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

På vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen

Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 – 18 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 Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

HVAD MÅ JEG TJENE?
Når du modtager SU er det begrænset hvad du må
tjene ved siden af. Dette skal du være opmærksom
på allerede i begyndelsen af året når du søger om
SU. Hvis du tjener mere end 58.536,- kr., skal du
vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du
kommer til at tjene. Nedenstående tabel fortæller
dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i
1998, når du melder klip fra:

Fravalg Fribeløb Udbetalt
-0 klip 58536,- 12 mdr.
-1 klip(+ 7099,-) 65841,- 11 mdr.
-2 klip(+ 7099,-) 73146,- 10 mdr.
-3 klip(+ 7099,-) 80451,- 9 mdr.
-4 klip(+ 7099,-) 87756,- 8 mdr.
-5 klip(+ 7099,-) 95061,- 7 mdr.
-6 klip(+ 7099,-) 102366,- 6 mdr.
-7 klip(+ 7099,-) 109671,- 5 mdr.
-8 klip(+ 7099,-) 116976,- 4 mdr.
-9 klip(+ 7099,-) 124281,- 3 mdr.
-10 klip(+ 7099,-) 131586,- 2 mdr.
-11 klip(+ 7099,-) 138891,- 1 mdr.
-12 klip(+ 7099,-) ubegrænset 0 mdr.

Du kan beregne dit fribeløb på SU styrelsens hjemme-
side på adressen: http://www.su.dk/SU-regler/
videregaaende/beregn_fribeloeb_fravalg99.htm

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfri-
beløbet med kr. 17.619,- pr. barn.

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

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et
krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.
Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af
forskellen mellem det laveste og det mellemste fri-
beløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det
hele. Til dette beløb lægges et 7% tillæg. Du skal
selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på
at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt.
overskydende skat.  Kan du ikke tilbagebetale belø-
bet på én gang, forrentes beløbet med den officielle
diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Hvis du har tjent for meget, kan du se hvordan du
regner ud hvor meget du skal betale tilbage på adres-
sen: http://www.su.dk/SU-regler/
har_du_tjent_for_meget.htm
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde
fra din side.  Så forbered dig i god tid og få meldt det
rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på
studiet som dobbeltklip.

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

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

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

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske
selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes 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 attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE
TIL KEMITENTAMEN.
Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende
dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi tenta-
men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du
mærker en indre ro og balance, efterhånden som du
får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:
Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi
er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:
Organisk kemi:
Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal
m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater
og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, re-
aktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

-Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.

-Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert
og hurtigt.

I kemi bruges specielt:
Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler
-Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hoved-
regning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i
infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver,
noter i infopakken og noterne om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd bag-
læns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:
Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er nok
ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:
Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært,
man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi
Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne
fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

STUDIET



6
ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier
ønsker at holde pause, er der to måder
at gøre dette på.  Du kan holde
semester fri eller tage orlov.  Men hvad
er forskellen?

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

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med fornyel-
sesdelen af årskortet til studie- og eksamenskontoret
på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter mod-
tage besked, dog skal du alligevel meddele dit klinik-
udvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal
man selv huske at tilmelde sig aktivt (og retti-
digt) til det ønskede semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få
orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger.
Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet
modtager orlovsansøgningen og fornyelsesdelen af
årskortet og for en periode indtil udgangen af det

akademiske år. Orlov gives dog ikke for mindre end
2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene
udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når
de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt
bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få
orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værne-
pligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne
skal i disse tilfælde søges på studie- og eksamens-
kontoret.
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 virkning fra
det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om,
at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen af-
leveres. Når orlovsperioden er slut, sender studie-
og eksamenskontoret årskort til den studerende. Hvis
orlov er givet til den 31. august, og den studerende
søger forlængelse af orlovsperioden ind i det føl-
gende 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 sty-
rende organer i orlovsperioden. Man kan ikke ind-
stille 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 uddannelses-
støtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er
tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling.
Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales.
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
Frederiksberg 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.

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i
orlovsperioden, men derved mister man retten til at
tage vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Ar-
bejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse til-
fælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. 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 medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende 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.

Fase II
Fase 1
KURSUS I BASAL SEXO-
LOGI
Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut,

Panum Instituttet

Kursusleder: Lektor Gorm Wagner
tlf.  3545 7130

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

Afholdes for studerende på 6. semester mandag
31.1.2000 kl. 9.50 til fredag 4.2.2000 i DAM audi-
toriet.

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

Tilmelding nødvendig. Giroindbetalingskort (75
kr.) afhentes hos studiesekretæren, Medicinsk
Fysiologisk Institut. Tilmelding senest man-
dag d. 17.1.2000. Detaljeret program og kursus-
materiale udleveres første dag.

VEDR. SPØRGETIME I ARBEJDS-
MEDICIN
Hermed som lovet forklaring på
udtrykket LAeq i forbindelse med støj:

LAeq betegner det energiækvivalAente A-vægtede lyd-
tryksniveau i decibel, hvor ”A” angiver, at der ved
målingen er anvendt et filter, der modsvarer ørets
frekvensgang.

Jeg kan berolige Jer med, at der ikke vil blive lagt
vægt på disse tekniske specifikationer ved eksamen.

Venlig hilsen
Eva Støttrup Hansen, Afd. for Miljø- og Arbejdsme-
dicin

TURNUS TILMELDING
Forventer du at starte din turnusuddannelse 1. August
år 2000, er det nu, du skal tilmelde dig, ellers skal du
vente.
Materialet fås ved henvendelse til :

Birte Ryge i sundhedsstyrelsen  tlf. 33 91 16 01  lokal
2220.
Tilmeldings fristen er den 12 November
1999.11.08
Med Venlig hilsen
Fadl´s Turnusudvalg

FASE II-FEST
Som I sikkert har hørt, er det igen blevet tid for fase
II’erne at holde den semesterlige fest.
Festen løber af staben lørdag d. 20/11.
I år vil der være mulighed for spisning, altså julefro-
kost, hvor det selvfølgelig bliver sjovere nu flere vi
er! For jer der ikke ønsker at komme andre Fase
II’ere ved, og kun vil holde fest er der også mulighed
for dette.
Billetter til spisning kan købes for den ydmyge sum
af 100,- i Klubben onsdag, torsdag, fredag og mandag
16-17.
Billetter til Afterdiner-party koster 40,- og  kan kø-
bes i Klubben indtil selve festdagen.

Vi har stadig brug for en masse til at hjælpe til i
baren, døren og med oprydning søndag. Informer
venligst nedenstående om denne mulighed forligger.
Næste planlægningsmøde  tirsdag 16/11 kl. 16.00 i
Klubben.
Folk der ønsker at hjælpe med at sælge billetter på
hospitalerne kan hente disse i Klubben onsdag kl. 16.

Charlotte Flor Hansen 35823215
Johan Poulsen 35261613
AllanVilladsen 35364608
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Bøger
BOGANMELDELSE
af  �Lecture notes on Neurology� af
Linel Ginsberg, 7. udgave, Blackwell
science, Oxford, 1999. 190 s., kr. 250,- i
Bogladen.

“Neurology” opridser trods sit begrænsede omfang
(den har et format der passer godt i kittellommen)
væsentlige elementer af neurologien. Bogen er ind-
delt i en almen del, der beskriver undersøgelses-
teknikker og den basale tilgrundliggende teori, og en
specifik del, der går i detaljer med de mest alminde-
lige neurologiske sygdomme.

Bogens almene del har adskillige tegninger, der på
en oversskuelig og pædagogisk måde viser undersø-
gelser, normalneurologiske funktioner og udfalds-
symptomer.

Afsnittene om de enkelte sygdomme indeholder de
væsentligste tilstande man møder i klinikken og er
bygget overskueligt op med korte tekstafsnit,
oversigtstabeller og relevante billeder. Til de en-
kelte sygdomme mangler dog, da forfatteren er en-
gelsk, detaljer om incidens og behandling i Danmark
og de danske fagudtryk. Bogen mangler også oplys-
ninger om del af de mere sjældne tilstande, man
selvfølgelig også vil møde på en nerologisk afdeling.
Bogens index er mangelfuldt og, da man ikke bruger
de samme betegnelser i den danske og engelske kli-
nik, svært at bruge, hvilket begrænser bogens anven-
delse som kittelbog.

Spørgsmålet er også, hvad man skal bruge den til, da
Memo Medica har en oversigt over den neurologiske
journal og Medicinsk og Kirurgisk Kompendium pr.
definition har, hvad man skal bruge til eksamen.
Paulson og Gjerris’ neurlogibog “Klinisk neurologi og
neurokirugi” (540 s., kr. 589,50 i Bogladen) har det
hele og er anbefalet lærebog, men er ikke som sådan
pensum. Så “Neurology” er måske et alternativ til
dem, der ikke havde tænkt sig at købe en specifik
lærebog i neurologi, men som savner en kortfattet
gennemgang af den almene neurologi og undersøgelses-
teknikken. Disse findes kun summarisk beskrevet i
kompendierne, men man forventer, at vi tilegner os
dem i den kliniske undervisning, og vi bliver stillet
til regnskab for det i en eksamenssituation.

Bogen er altså et kort og billigt alternativ til ingen-
ting eller den anbefalede danske lærebog i neurologi,
og på sin vis et supplement til kompendierne. Men
den har, i forhold til det kliniske ophold på en dansk
neurologisk/neurokirurgisk afdeling, væsentlige mang-
ler i form af manglende danske udtryk og et mangel-
fuldt index.

Med venlig hilsen
Louise Isager Rabøl, 9. sem., louisei@mdb.ku.dk

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

På grund af distributionsproblemer kun-
ne vi ikke inden MOK's deadline finde ud
af, hvilken film, der bliver vist på tors-
dag. Undskyld. Lige så snart vi ved no-
get, bliver der slået plakater op på Panum,
så hold udkig. Det bliver en film, du ikke
vil gå glip af!

Her skulle handlingen have stået.
Her havde skuespillerne været nævnt.
Her havde instruktøren stået.
Her ville Bogarts anmeldelse have været.
Og her: tjaa.... måske lidt åben plads..
sådan for at gøre det lidt mere luftigt...

Program:
11.11 ?
18.11 Vildspor
25.11 The Matrix
02.12 A Wonderful Life

En film af whoknows?

?
Torsdag den 11. nov. kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 45
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

Længde:   mellem 0 og 150 minutter

Torsdag d. 25/11 :
THE MATRIX

D. 25/11 har vi premiere på vores nye
Surround-Sound Anlæg!! Dette gør, at vi
kun har et begrænset antal pladser med
den gode lyd. Derfor viser vi The Matrix 2
gange, klokken 20.00 og 22.30. Pladser for-
deles efter først-til-mølle-princippet, og de
"uheldige" der ikke ser filmen kl. 20.00 kan
gå i baren i køsseren og nyde en stille øl, og
glæde sig til kl. 22.30, hvor de skal opleve
den STORE lyd!!

? ?
??

? ?

STUDIET & FILMKLUBBEN
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Annoncer
FORSØGSPERSONER
SØGES
Til forsøg med muskelfunktion

Ved forsøget skal forsøgspersonerne presse mod
en trykmåler med henholdsvis skuldrene den ene
dag og fødderne den anden dag. Presset mod
pladerne skal vare en halv time og foregå med 10
% af din maksimale muskelkraft. Der vil før og
efter blive målt på dine muskler med forskellige
trykteknikker. Du skal desuden selv registrere
muskelømhed hver 4. time i 24 timer efter
forsøgets afslutning.
Du skal komme to forsøgsdage og forsøget vil
hver dag vare tre timer. Der vil blive givet hono-
rar.
Tilmelding og yderligere oplysninger på tlf.
35858153  onsdag –fredag  19-21 eller læg dit
telefonnummer på telefonsvaren.

Thor Grønlykke  stud.med.
Lars Bendtsen læge, PhD

BEHANDLING AF
ACHILLESENETENDINIT

Har du ensidig achillessenetendinit i form af
hævelse og smerter omkring achillesenen, og
ønsker du gratis behandling herfor?
Vestkommunernes Idrætsklinik (KAS Glostrup)
undersøger 4 forskellige behandlinger og du vil
blive randomiseret til én af følgende grupper:

1) Udspænding og styrketræning af sene og musk-
ler
2) massage af muskulaturen
3) akupunkt terapi
4) kort instruks ved fysioterapeut og udlevering
af pjece

Alle behandlinger udføres af idrætsklinikkens fy-
sioterapeuter, og består af 6 behandlinger over 5
uger.

Kontakt Vestkommunernes Idrætsklinik tirsdag
og torsdag 16.00-18.00 på telefon 43 43 08 72
eller:

Anders Munk, telefon 35 84 11 17

STUD.MED. SOM
PROJEKTSEKRETÆR

I forbindelse med gennemførelsen af en række
videnskabelige projekter på Klinisk-biokemisk
er der brug for projektsekretærmedhjælp. Arbej-
det omfatter korrespondanceskrivning, udform-
ning af forsøgsprotokoller, katalogisering af breve,
reference og lysbilleder. Arbejdet har et omfang
på ca. 15 timer ugentlig i gennemsnit og kan
placeres om aftenen eller i weekenderne.

Det er et absolut krav, at vedkommende kan
betjene skriveprogrammet Word og er hurtigt
skrivende.

Jobbet vil give mulighed for at komme ind i en
lang række facetter af det lægelige arbejde i
forbindelse med gennemførelse af større projek-
ter.

Jobbet aflønnes efter gældende overenskomst
med FADL.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til adm. overlæge Steen Stender,
tlf.nr. 39 77 31 20.

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest
den 01.12.1999.

Ansøgningen sendes til:

Adm. overlæge, dr.med.
Steen Stender
Klinisk-biokemisk afdeling
København Amtssygehuset i Gentofte
Niels Andersens Vej 65, opg. 20
2900 Hellerup

STUD.MED.-FORSKER
SØGES!

TEAM: Du vil komme til at danne team med 3
læger, og til tider en anden stud.med. og en
bioanalytiker.
TID & STED: Forsøgene foregår i løbet af no-
vember/december 1999 på neurologisk afdeling
N afsnit 2081/CMRC.
ARBEJDE: Det drejer sig om et nyt håndgrebs-
studie af neuromuskulære sygdomme. Personerne
udfører arbejdstest ved brug af hånddynamometer
og der tages blodprøver, hvilke du umiddelbart
skal centrifugere, pipettere og lægge på tøris.
Prøverne sorteres og opbevares til senere sam-
let analyse. Derudover vil du som team-medlem
medvirke til, at eksperimenterne som helhed
kan gennemføres og du vil også deltage i data-
bearbejdningen.
RESULTAT: Projektet har såvel basal-
videnskabelig som klinisk interesse. Dit bidrag
til projektet gør dig til medforfatter på publika-
tionen og baner vejen for fremtidig medicinsk
forskning, OSVAL II eller stipendiater.

KONTAKT SNAREST MULIGT OVERLÆGE
JOHN VISSING, NEUROLOGISK AFD. PÅ TLF.
35 45 25 62

FØLGENDE BOG KØBES

medicinsk kompendium
15. udgave

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

TURNUSBYTTE

Haves: Fyns Amt

Ønskes: Københavns Amt
H:S
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt

økonomisk kompensation gives

Henvendelse: Julie, Tlf. 35558003
e-mail: Julie.hjortshoej@dadlnet.dk

TURNUSBYTTE

Haves: H:S med planlagt start på Hvidovre Ho-
spital 1. Feb. 2000

Ønskes: Nordjyllands amt, Viborg Amt (Gerne
Herning sygehus)

Henvendelse til: Adam
Tlf: 20 19 84 19

LÆSEMAKKER

Læsemakker(e) søges til gennemgang af fysiologi-
pensum, med henblik på vintereksamen 2000.

Hilsen
Joachim  39292854-214

LÆGESTUDERENDE
SØGES

M/K lægestuderende med faglig interesse for
psykisk lidelse søges (frivillig el. betalingsbasis)
som støtte/ kontakt for skizofren kvinde i 30’erne
under uddannelse.

Varighed: Nu og da efter gensidig aftale.
Bopæl: Hellerup
Henv. Tlf.: 48 39 15 92
Med venlig hilsen
Bente Heltoft

EFTERLYSNING!!!!!
Min taske (hvid med skrårem) og alt, hvad jeg
havde i den blev taget under croonerbar i klub-
ben - dvs. natten mellem fredag d. 29. og lørdag
d.30.10.99. Er du kommet til at forveksle den
med din egen, så aflevér venligst hele baduljen i
informationen her på instituttet. Har du regu-
lært stjålet den, så nægter jeg alligevel at tro,
at du er så gemen at du vil beholde de ting, som
jeg men ikke du har gavn af, dvs. den film, som
sad i kameraet (da de billeder nok betyder mere
for mig end for dig), alle mine nøgler (da du
alligevel ikke har den adresse de passer til) og
den halvbrugte make-up (som du formodentlig
ikke vil bruge, for hvem ved om jeg bærer en
smitsom øjenvirus). Så tag derfor lige i det mind-
ste at aflever disse genstande (og tøjet hvis det
alligevel ikke er din størrelse) - også i informa-
tionen. Du løber ingen risiko for at blive afsløret
herved, idet jeg ikke har tænkt mig at opsætte
spionkameraer ved skranken. Jeg er bare inte-
resseret i at få mine ting tilbage.

På forhånd tak……

FYLDEPEN,
STIFTBLYANT MM.
SAVNES � DUSØR 75 KR.

Mistet fredag den 15/10 formentlig glemt i lo-
kale 1.2.18.

Fyldepennen (rød), stiftblyanten (sort) befinder
sig sammen med diverse skriveting i et aflangt
lys læderpenalhus med en stor grøn plet i enden.

Hjælper du mig at få disse ting tilbage, så er 75
kr. dine.

Så kender du noget til fyldepennen osv. Så ring
til Heike på 38 81 86 32 eller lægge en besked i
Panums Information.

Hilsen Heike.

ANNONCER
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EFTERLYSNINGER FORTSAT

EFTERLYSNING
Vi er to medicinstuderende, som om fredagen i
69 timers baren, begge havde to jakker, vi var
særdeles glade for. Uheldigvis var de begge lø-
bet bort, da vi ellers havde tænkt os at tage dem
med hjem. Har du tilfældigvis set en blå Carhartt
hætte-halløj-trøje/jakke eller en lang sort frakke,
der i modsætning til de fleste andre ikke har
knapper, men en lynlås og to hægter? Hvis vi nu
skulle være så heldige, at du er vågnet op med en
forkert jakke, som tilfældigvis ikke passer dig
nær så godt, som den naturligvis passer os, ville
vi blive ovenud lykkelige for at høre fra dig.

På forhåbentlig genhør Barbara (35360666) og
Morten (22292049) hold 207.

P.S skulle du være forhindret i at ringe, vil det
være lige så dejligt, hvis du kunne lægge den i
baren i klubben.

TIL �RETTE
VEDKOMMENDE�

Jeg mistede i tidsrummet 3.00 - 3.30 fredag nat
under 69 timers Panum bar
min jakke.
Den er af mærket „Junk de Luxe“ og er sort med
hætte og inden i er der
beige plys for.

Jeg håber at få den tilbage.

Mvh. Jacob P. Thyssen    TLF: 82320521

LANGE NEGLE PÅ
PANUM!

Efterhånden er der en del mennesker her på
Panum der har været udsat for at deres ejendele
er blevet ”lånt”.  Såsanne ufrivillige ”langtids-
lån”  foregår ofte selv ved højlys dag, hvor bl.a.
skumle personer ‘fra gaden´ vader rundt på
Instituttets gange.  Selv var jeg udsat for en
kedelig episode i onsdags i den forgangne uge, da
jeg glemte en lille pose med objekter af en hvis
personlig affektionsværdi. Den uheldige pose blev
efterladt på toiletet på 2.sal i bygning 6, i tids-
rummet 1430 til 1500. Der er ikke så meget der
kan gøres for at ændre det skete, men jeg kan
kun opfordre alle til at tage godt vare på sine
ejendele.  Fundne sager kan altid afleveres ved
Informationen.
Stud.med Christian Madsen
Ctmadsen@mdb.ku.dk

Koncert på museet

KØBENHAVNS  KAMMERKOR

MEDICINSK-HISTORISK MUSEUM

SØNDAG d. 14 NOVEMBER kl. 14.00

KOR:
Thomas Morley (1557-1602): O Amica Mea
J.Eccard (1553-1611): Maria går over bjergene
Carl Nielsen (1865-1931): Dominus regit me

CELLO & GAMBE:
Orlando di Lassus (1532-1594): Fantasi nr.3

KOR:
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Sanctus � Heilig ist Gott

der Herr Zebaoth�
(Esajas 6,3 mm)

Denn er hat seinen Engeln
befohlen über dir
(salme 91,  11-12)

Herr, nun lässest du
deinen Diener in
Frieden fahren
(Luk. 2,29-32)

Johannes Brahms (i833-1897): Schaffe in mir, Gott,
ein rein Herz
(salme 51)

CELLO & GAMBE:
Orlando di Lassus (1532-1594): Fantasi nr. 5

KOR:
Knut Nystedt (1915): Get you up  (Esajas 40:

9-11, 28-31)
Francis Poulenc (1899-1963): O magnum mysterium

Quem vidistis pastores
Videntes stellam
Hodie Christus natus est

Niels la Cour (1944): Fred hviler over land og by
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
SØGER
1 ny dialyseassistent

Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at ar-
bejde i hæmodialysens kroniker-afsnit på afd.
5101. Arbejdet består i at dialysere kroniske
dialyse-patienter og alt hvad dertil hører – over-
vågning af pt., anlæggelse af fistelnåle, IV-medi-
cinering, blodprøvetagning, EKG, stuegang med
læge osv.

Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt ar-
bejder vi på lige fod med afdelingens sygeplejer-
sker. Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter
og efterfølgende skal du kunne tage 10 vagter
om måneden de første 3 måneder.
Herefter er vagtforpligtelsen kun på 6 vagter
månedligt.

Vi tilbyder:
- et alsidigt job
- 7½ timers vagter i dag- og aftentimer

(ingen nattevagter)
- mange studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- god løn
- at blive en haj til at stikke
- masser af relevant klinisk erfaring

hvis du:
- er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi in

denfor 1 år
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min 6 vagter pr. måned
- er sød, rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Lasse
Steen Ravn, tlf. 39 27 25 92

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. november
1999 kl.12.00 på VB

Ansættelsessamtaler: Fredag den 12. novem-
ber på afdelingen.

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.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen:1/11-1999 �   7/11-1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 5 7 4 6 9 17 11 59
udækket 2 0 1 2 2 0 1 8 13,5
15-23
bestilt 16 16 13 11 16 13 14 99
udækket 4 0 1 4 0 0 0 9 9
23-07
bestilt 17 16 12 13 23 13 14 108
udækket 0 0 2 4 0 0 0 6 5,5
ialt
bestilt 38 39 29 30 48 43 39 266
udækket 6 0 4 10 2 0 1 23 8,6

dæknings % 84 100 86 66 95 100 97

Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver
dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagt-
tidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 1/11 - 1999 � 7/11-1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 0 0 0 0 2 2 2
Arbl. Vagter 1 1 1 1 4 6 6 20
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

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

FADL, KØBENHAVNS KREDSFOR-
ENING
Stillingsopslag:
Er du træt af
at der ikke er vask og håndklæder, når du skal skifte
dine patienter? at stolen er gammel, og ryggen gør
ondt?
Vil du være med til
at organisere sikkerhedsarbejdet for FADL’s hjem-
mehold at forbedre arbejdsmiljøet for alle slags FADL-
vagter?
Og vil du gerne have løn for dine anstrengelser!!!!

Så søg stillingen som Sikkerhedsrepræsentant i FADL!

Tillids- og sikkerhedsrepræsentantgruppen:
Der er i øjeblikket fire tillidsrepræsentanter. To står
for at skulle gå af, og der er brug for to nye (se dette
stillingsopslag) samt en sikkerhedsrepræsentant så
der bliver fem i gruppen.
At en af de fem i gruppen skal være sikkerhedsrepræ-
sentant er netop vedtaget af repræsentantskabet.
Det tilstræbes at TR/SR-gruppens sammensætning
repræsenterer alle FADL KKF’s medlemmer, dvs.
medlemmer med stor og lille vagterfaring, fase 1 og
fase 2.  Det vil være ønskeligt at gruppen kan sam-
mensættes, så den afspejler et bredt udsnit af FADL’s
medlemmer.

Stillingerne besættes for ét år ad gangen, hvorefter
stillingerne slås op igen, men man kan søge “sin egen
stilling”, på lige fod med andre ansøgere.

Gruppen mødes cirka en gang hver anden måned un-
der hyggelige former, hvor vi samler op på de for-
skellige sager.
For sikkerhedsrepræsentantens arbejde henvises til
stillingsbeskrivelse for sikkerhedsrepræsentant for
FADL, Københavns Kredsforening, som kan rekvire-
res fra sekretariatet.

Krav:
Der kræves ingen specielle forudsætninger. Du behø-
ver således ikke have været ansat på Rigets kardio-
logiske afdeling eller deltaget i LO´s pamperleder-
kursus for viderekommende. De eneste krav er, at
du:

er medlem af KKF
har godkendt SPV-kursus
ikke er valgt til KKR eller ansat i anden funktion i
FADL
sætter dig ind i FADL KKF’s vedtægter og
instrukserne for Københavns Vagtbureau
har interesse for arbejdsmiljø og foreningsarbejde

Aflønning:
Den enkelte tillids- eller sikkerhedsrepræsentant af-
lønnes med forberedelsestid + VT-grundtimeløn for
opgavens varighed. Der ydes naturligvis telefontilskud
og FADL dækker også udgifter til transport m.v.

Ansøgning:
Hvis noget i denne ansøgning interesserer dig, så søg
straks eller ring til en af tillidsrepræsentanterne. Vi
er:

Bue: 35392666-159
Nynne: 33939002
Steen: 35383505
Ulrik: 35261545-566

Ansøgning sendes til :
FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3c
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet
Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for
tillidsrepræsentantordningen hentes samme sted.
Ansøgningsfrist: 12. november 1999
På vegne af FADL, KKF,
Tillidsrepræsentantgruppen

FADL
FADL & VB
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SPV HOLD 1505 SØGER
1 nyt medlem!

Holdet afholder vagter på Rigshospitalets afd.
5101, som forestår hæmodialyse. Som SPV’er
skal du deltage i plejen af personerne der dialyse-
res, samt forefaldende arbejde.
Arbejdet
Holdet dækker vagter mandag, onsdag og fredag
fra kl. 12.00 – 18.00; med fire holdmedlemmer
på vagt i hver periode.
Krav
Du skal have afholdt 100 SPV timer – gerne
somatiske. Kunne tage vagter i november.
Kunne deltage i holdmøde 23. nov. 1999 kl. 17.30,
hvor der vil blive planlagt vagter for december
og januar måned.
Ansøgere med dialyse-erfaring vil blive foretruk-
ket.
Ansøgningsfrist
Onsdag den 10. nov.  1999 kl. 12.00 på Vagt-
bureauet.
Yderligere oplysninger: Til holdleder Anders
Hvelplund tlf. nr. 28 36 79 75

SPV-FLYVERHOLD 1502 SØ-
GER
5 nye medlemmer
Holdet arbejder hovedsagelig på psyk-afdelinger
og vi arbejder både i dag, aften og nattevagter.
Når holdet ikke er i arbejde dækker vi alminde-
lige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.
Krav: Du skal have lyst til at deltage i vores
julefrokost den 10. dec. Herudover skal du kunne
tage min. 4 vagter hver måned (osse i decem-
ber), have haft min. 300 SPV-vagter (gerne med
god psyk-erfaring) og sluttelig skal du være i
stand til at deltage i det næste holdmøde den 22/
11-1999 kl. 16.30.
Yderligere information fås ved henvendelse til
Rasmus Pørksen, tlf. 26 23 62 02.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. nov. 1999
kl. 12.00 til VB.

NAVNESKILTE !

Der er kommet navneskilte til alle nyindmeldte
fra efteråret 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 hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
kan man også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

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. OPSKRIVNING PÅ FORSØGS-

BASIS !
på grund af stor travlhed med opskrivninger,
forsøger vi at åbne for mere tid om formiddagen
d.v.s. best. 6-10.30 og igen 18-23.
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller tele-
fon.    Hilsen   VB

MEDDELELSER FRA
VAGTCHEFERNE
Træffetider :
uge 45: onsdag den 10/11-1999 kl. 16.30-17.30

fredag den 12/11-1999 kl. 16.30-17.30
uge 46: mandag den 15/11-1999kl.16.30-17.30

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 vagt-
chef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.

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

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de
hold, der søger nye medlemmer, på vores sprit-
nye hjemmeside. Her kan du således fra uge til
uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til
netop dine ønsker. Adressen er www.fadl.dk/
kvb/

Venlig hilsen
Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

HJEMMEVENTILATØRHOLD 4627
Søger 4 nye medlemmer

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12 timer) skal dække 3 ugent-
lige dagvagter (12 timer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har dæknings-
pligt på lige fod, 2dag- og 2 nattevagter (4 vagter om måneden), hvilket er
perfekt for folk på SU!
Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal 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 efter
behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventilopgaver med soignering og
sugning, og dels i almen pleje af barnet og lejlighedsvis dets tvillingebror.
På trods af holdets relativt ”unge” alder har vi fået indarbejdet vanen med
gode hyggelige holdmøder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

· Min. 150 VT-timer
· Muligheden for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksa-

mensmåneder
· Fleksibilitet mht. Vagtplanlægning

Transport: 2 min gang fra Hellerup S-St. flere toglinjer og busser.

Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M. Andersen  32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. nov.  1999 inden kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
søger 2 nye ventilatører

Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der har sølvkanyle og
jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor
vi følger med i skole.  Af og til, dækker vi desuden aftenvagter.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter behov) og hælde mad på
sondepumpe. Om morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover
giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå
sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et år, gerne længere.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 5 vagter, også i eksamens-
månederne. Vi følger drengen som han udvikler sig, så du skal kunne svømme,
cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det er ikke tilladt ventilatører
at ryge i hjemmet.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på helligdage og nytår. Og holdet har
eget TV/video.
Desuden skal du kunne komme til næste holdmøde d. 2/11 kl. 1900.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.
Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Kim  ( 32 57 31 18

Ansøgningsfrist: Mandag den 15. November 1999 kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

HJEMMEHOLD 4605 I KØGE
(ØLSEMAGLE)
søger 1 ny ventilatør til start januar
2000

Vi er et særdeles velfungerende ni år gammelt
hold med 12-timers vagter (07.00 – 19.00 og 19.00
– 07.00).

Vi passer en 10-årig tracheostomeret dreng, der
er multihandicappet og mentalt retarderet. Og så
er han bare SÅ sød!
Arbejdet består i sondemadning via
gastrostomisonde, sugning med jævne mellemrum
samt observation og kanyleskift ved behov. Vi føl-
ger drengen overalt, og forventer derfor, at du er:

- Ventilatør med 150 timer bag dig
- Indstillet på at blive længe på holdet
- Fleksibel og indstillet på at arbejde alle

måneder

- Kan tage minimum 5 vagter pr. måned
alle måneder

- Indstillet på at indgå i et tæt samar
bejde med familie, skolelærere og pæ
dagoger

- I stand til at afholde to lønnede følge
vagter i december samt kan deltage ved
vores holdmøde den 25. november 1999
kl. 18.00

- Kan tage vagter fra 1. januar 2000
Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære
til gengæld!

NB! Nytårsaften og dagvagten den 1. januar 2000
er dækket.

Ansøgningsfrist: Onsdag 24. november 1999
kl.12.00 på Vagtbureauet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karin på tlf.
20 42 07 91.

VB
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.
Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Referat af fællesmøde
tirsdag den 2/11 kl. 16.00

Til stede: Maria og Henrik (1. sem.), Trine (2), Line og
Kristine (3), Christian Madsen (sem. fri), Christopher
Schäfer (5), Bue (7), Louise Isager og Birgitte (9), Mette
Olesen og Lisbeth (sem. fri)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Studienævnsmødets dagsorden
5. Indkomne ansøgninger
6. Eventuelt

1. Formalia
Birgitte var dirigent, Bue referent.

2. Nyt fra semestrene
1.: 1. sem. HR havde nogle forslag til forbedringer,
som Henrik fremlagde:
· Der er mangel på skabe på Panum, hvornår bliver

låsene brudt op, således at nye brugere kan
komme til? Christian Jeppesen tager det op i
Fysisk udvalg.

· Der er ikke nok stole på tør studiesal. Christian
Jeppesen går til Fysisk udvalg med det.

· Kunne man installere nogle mikrobølgeovne til
gratis afbenyttelse, så man kan varme sin egen
medbragte mad op, særligt om aftenen når
kantinen er lukket? Efter en del diskussion fandt
mødet frem til, at det mest praktiske og sikre
ville være hvis man kunne have den/dem stående
i et lokale med kortlås, således at man kan aflæse
hvem der har været inde hvornår. Bue undersøger
mulighederne hos MDB.

1-2-3. sem. havde et fælles klagepunkt der angik
undervisningen i Tidlig Almen Medicin og
Sundhedspsykologi.
1. sem. klagede over at introduktionen til
undervisningens formål er mangelfuld, at underviserne
ikke ved nok om eksamen, at undervisningscasene fagligt
er for indholdløse, og at det generelt resulterer i at
ingen læser hjemme, da undervisningen alligevel bare
er en ”sludder for en sladder”.
På 2. sem. fortsætter problemer tilsyneladende;
underviserne er ikke alle helt klar over hvad der er
pensum og hvad der ikke er, hvilket yderligere
besværliggøres af at der ikke er en anbefalet lærebog,
og underviserne har ikke alle læst de bøger der bruges
i undervisningen. Forskellige hold har da også fået
forskellige oplysninger om hvor meget man bør læse i
hvilken bog for at bestå selve eksamen, som i øvrigt
handler om noget væsentligt andet end den
eksamensopgave man har skrevet i forvejen. Og netop
denne eksamensopgave (case) er også et problem; nogle
hold får opgaven 5 dage før andre hold, og de sidste
hold kommer sidst i kapløbet om bøger på biblioteket
mv.
3. sem. bekræfter forløbet, og tilføjer desuden at
evalueringsskemaerne var udformet således at man
kun kunne bedømme undervisningen på en skala fra
”rimeligt” over ”godt” til ”yderst tilfredsstillende”.
Derudover evaluerede holdene enkeltvist mundtligt,
men der er tilsyneladende ikke fulgt op på den kritik
der blev rejst.
Løsningen på ovenstående bliver at Louise går til
studienævnet med det mhp. at få udformet en
målbeskrivelse og fx en liste over cases, for at skabe
bedre introduktion til underivsningens formål. Hun tager
også initiativ til et møde mellem kursuslederne for de

to fag samt repræsentanter fra Studienævnet og 1., 2.
og 3. semester. Der var bred enighed om at mange af
problemerne skyldes manglende samordning,
planlægning og kommunikation, så det er håbet at
ovenstående tiltag kan udbedre forholdene.

7. sem.: Bue informerede om at et genetikhold blev
nedlagt efter en uges undervisning med besked om at
underviseren skulle holde efterårsferie, og at de
studerende selv måtte fordele sig på de andre hold,
med det resultat at der på nogle hold befandt sig over
35 studenter i lokalet. Klagen tages op i studienævnet.

3. Meddelelser
Intet at referere.

4. Studienævnsmødets dagsorden
Den foreløbige eksamensplan for forårssemestret 00 lå
til godkendelse. Den blev godkendt med en enkelt
rettelse: Eksamen i Fysiologi efter 6. skal rykkes
således at der ikke går en uge mellem denne og
integreret.
Lisbeth har stillet forslag til studienævnet om at
eksamen i forordningslære afskaffes, og redegjorde kort
for hvor overflødig den er.

5. Indkomne ansøgninger.
Der var indkommet 3 ansøgninger fra hhv.
medicinerrevyen, bandrummet i studenterklubben og
Overvintringsgruppen for rusvejledere (OG).
· Mødet besluttede at bevilge kr. 3000,- til revyen

jf. deres ansøgning på trods at der på MSR’s
budget kun er afsat kr. 2000,-. Dog skal revyen
have besked om at dette ikke nødvendigvis
betyder en øget bevilling fremover.

· Bandrummet søgte om støtte på op til kr 26.000,-
til indkøb af div. lydudstyr, men mødet fandt at
dette lå udenfor studenterrådets område.

· OG søgte om kr. 2.000,- til et weekendseminar.
Mødet besluttede at imødekomme anøgningen,
og evt. at komme med nogle emner til diskussion
på weekenden, især mhp. den nye studieplan og
hvorledes man kan/skal involvere de nye
studerende og tutorerne i det fortsatte arbejde
hermed. Birgitte, Lisbeth og/eller Louise finder
på noget.

6. Eventuelt.
Intet at referere.

Referat af Generalforsamling
tirsdag den 2/11 kl. 19.00

Til stede: Christian Madsen (sem. fri), Christopher
Schäfer (5), Bue (7), Louise Isager og Birgitte (9), Mette
Olesen og Lisbeth (sem. fri) samt Jens-Ulrich (11).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter

4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse på 5 personer:
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og
    bestyrelser
10. Nedsættelse af og valg til udvalg
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgtes Jens-Ulrich, som referent Bue.

2. Formandens beretning
Jens-Ulrich berettede fra sin formandstid på en måneds
tid, og gjorde status over arbejdet med den ny
studieplan, derunder samarbejdsvanskelighederne i
visse semesterudvalg.

3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
Lisbeth, Mette og Bue fortalte om hvordan det går i
Universitetsbogladens bestyrelse. Derudover var der
ikke nogen der havde noget at fortælle.

4. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet er ikke færdigt endnu, Bue beklagede og
næste fællesmøde bemyndigedes til at godkende
regnskabet.

5. Fremlæggelse af budgetforslag
Dette udskydes ligeledes til næste fællesmøde, da
budgettet bla. lægges på basis af sidste års regnskab.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse.
Jens-Ulrich valgtes til formand uden modkandidat; Bue
ligeså til økonomisekretær. Som menige
bestyrelsesmedlemmer blev Simon, Klara og Lisbeth
valgt uden modkandidater; disse konstituerer sig selv
som hhv. kontaktperson til FSR, kontaktperson til
studienævn og menigt medlem af bestyrelsen. Christian
Jeppesen og Christopher Schäfer blev suppleanter.

8. Valg af revisor
Jacob Diness blev foreslået; Bue undersøger om han er
villig, i modsat fald bemyndiges fællesmødet til at
udpege en revisor.

9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og
bestyrelser Flg. blev valgt uden modkandidater:
Universitetsbogladens bestyrelse: Lisbeth og Bue.
Mette fortsætter, dog som associeret.
MOK: Louise Isager og Bue.
Fysisk Udvalg: Christian Jeppesen.
Biblioteksudvalget: Christian Madsen.

10. Nedsættelse af og valg til udvalg
Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

11. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro & orden.

Skal eksamen i Anatomi II ligge
efter Biokemi og Fysiologi?

-det ville være mest praktisk af hensyn til
syge/reeksamen, men hvad synes vi
studerende? Mød op til fællesmøderne i
MSR hver 3. tirsdag - de er åbne for alle!

INDRE ORGANER
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Basisgrupper
MEDICINSK FILOSO-
FISK FORENING.

Sundhedspolitik. Medicinsk Sel-
skab for Filosofi, Etik og Metode
har inviteret til høring om
sundhedspolitik. Hvis det har din
interesse, skal du møde op tors-
dag d. 11. november kl. 15.30 –
18.00. Arrangementet foregår i
Domus Medica.
Har du spørgsmål til dette arran-
gement kan du kontakte én af nedenstående.

Abort. Onsdag d. 24. november kl. 19.00 holder vi
debataften om abort. Vi har inviteret Pelse Kaae,
chefjordmoder, som ud fra sin kliniske erfaring bla.
vil diskuterer abortgrænser. Læs nærmere senere i
MOK.

Har du spørgsmål ring til Rikke 35430807, Joen
33214774, Troels 33130673 eller Louise 38340808.

På gladelig gensyn.
MFF.

MEDICINER-
REVYEN
2000
Efter en vellykket
hyttetur i sydsjælland-
ske, skal vi alle lige
huskes på næste kon-
gres - nemlig tirsdag
d. 16-11-99 kl. 19 i clubben. Og Leffe husker kage…

Morten “Sisyfos-Mensa” Hansen/PR

RUSVEJLEDERE FRA
SOMMEREN 1999
Alle rusvejledere fra sommer 1999 inviteres hermed
til reception tirsdag d. 30. november kl. 16 (ja det er
rigtigt, inden 1. semester’s julefrokost) i festlokalet
på Rigshospitalets Kollegie. Der vil blive budt på
lidt vådt til ganen. Taler er velkomne.

GIM starter op med
at holde diskussions
møde om alternativ
medicin. Til mødet
onsdag d. 1.dec bliver
det emnet
Kinesiologi. Udgangs-
punktet for diskussio-
nen kommer til at
være en artikel, som
i løbet af ugen i flere
exemplarer hænges op
uden for GIM´s lokale
overfor mdb-data-
salen.
Vi starter med omkring en times debat om Kinesiologi,
efterfulgt af videre planlægning af bl.a. foredrag,
kurser og mulige ekskursioner.
I GIM interesserer vi os for „alternativ behandling“
og for at integrere dette i vores uddannelse og kom-
mende arbejde. Vores møder er åbne for alle, også
selvom du bare er nysgerrig.

GIM

TIL AT REJSE-
LYSTNE MEDI-
CINSTUDE-
RENDE

Vi har tidligere fra PIT’s
side (Praktikant I Troperne) annonceret om
muligheden for at komme på et hospitalsophold i
enten Afrika, Indien eller
Sydamerika af 3-6 måneders varighed. For dem, der
ønskede ophold i
efterårssemestret 2000, var der ansøgningsfrist den
1. november!! Eftersom
der stadig er pladser på hospitaler i både Sydame-
rika og Indien, har vi
besluttet, at man stadig kan søge om at komme
afsted på ovennævnte
tidspunkt, da det er utrolig ærgeligt, at hospitalerne
ikke får besøg af
danske studerende. Så hvis du går med en rejse-
sommerfugl i maven og har
lyst til at opleve hvordan et hospital fungerer i den
tredje verden, så er
dette måske noget for dig.
Har du spørgsmål eller vil du have et ansøgnings-
skema, så kan du ringe til
Christina på tlf. 35353945.
På vegne af PIT, Christina.

GLÆDELIG JUL ALLE PIT�ERE!!!

Så er det tid til, at vi også finder julestemningen
frem, for der bliver
afholdt julefrokost for alle interesserede PIT’ere
(“gamle” såvel som
“nye”) fredag den 26. november klokken 19:00 hos
Christina. Udover en
forhåbentlig hyggelig middag vil vi byde de nye
PIT’ere velkommen, skrive
julekort til vores kontakthospitaler, samt snakke om
hvordan vi får andre
studerendes øjne op for det, vi kan tilbyde i
PIT.Tilmelding skal ske et
par dage før af hensyn til madlavningen. Vi glæder os
til at se Jer alle.
Kærlige hilsner fra Merete, Nicola og Christina.

EXCHANGE � GRUPPEN
Kom  op til overfladen og træk vejret!
KLINIKOPHOLD ARRANGERET MED EXCHANGE
STADIG ATTRAKTIVE LANDE TILBAGE!

Spanien
Libanon
Catalonien
Ghana
Indonesien
Og flere andre lande!

IMCC Exchange arrangerer klinikophold af 1 måneds
varighed i mange forskellige lande.

For at ansøge om et klinikophold skal du have be-
stået 1. del af studiet.

NB! Der er en del lande, der også tager præklinikere;
det vil sige, du skal blot have bestået din anatomi I.
Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i
vores kontortid: 16 –18 i lige uger, 12-14 i ulige
uger.
God fornøjelse

IMCC

MOK på nettet:
www.studmed.ku.dk/mok

Studietilbud
NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN

Invitation til studiekreds:
Emnet for studiekredsen vil være de følgende spørgs-
mål:
Hvad er kristendom ?
Hvad har kristendommen med naturvidenskaben at
gøre?
Kan naturvidenskab og teologi berige hinanden?

I studiekredsen vil vi forsøg at give nogle svar på de
tre spørgsmål - vel vidende at det kun kan blive en
tilnærmelse. Det vil foregå ved læsning af nogle re-
levante tekster, dels ved oplæg fra studenterpræsten
og dels ved fælles diskussion.

Studiekredsen vil foregå hver anden mandag i Sct.
Andreas Kirke, Gothersgade 148, fra kl. 19.30 til vi
synes vi ikke orker mere. Første gang bliver den 15.
november.

Alle interesserede er velkomne.

Vi vil desuden snart annoncere et jule-intro-
præsentationsarrangement med dejlig mad og vin,
hvor interesserede desuden vil få lejlighed til at melde
sig til en idégruppe til fremtidige arrangementer.

Hold øje med MOK, universitetsavisen og altid vo-
res hjemmeside: www.sund.ku/praest
Venlig hilsen
Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

Kastanjer er sjove, man
kan bruge dem til lidt af
hvert og det gør dem mor-
somme at arbejde med. Jeg
glæder mig personligt altid
til kastanje-sæsonen.
red/Kris

INDRE ORGANER
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CPR-nr:

Medlemsnr i FADL:

Studiekortnr:
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