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foredrag om

LÆGEAMBULANCE

Den 8. December kl.16.00
I Victor Haderup Auditoret

- Præhospital behandling
respirationsstop
hjertestop
intubering
ventilering
nødtracheotomi

- Hvordan holder en
anæstesilæge styr på alt
dette?

epiduralt hæmatom tungebid
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nål i foden

kranietraume

Entre 20.- (for ikke medl.)
Arrangeres af SATS,

studerendes anæstesiologiske og traumatologiske sælskab
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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 12, årgang 32 udkommer

Torsdag:
16.00 Gim holder foredrag om Kinesiologi
i 1.2.9
20.07 & 22.30 Filmklubben p8'n viser "The
Matrix" .Den er go'

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE Den sidste i dette
årtusinde

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Kris & Jon
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Det næste MOK er det sidste i dette årtusinde!!!

Redaktionelt

Ja så er det lige ved og næsten. MOK udkommer for
sidste gang i dette årtusinde i næste uge.Det vil
sige, at du skal huske at sende dit sidste indlæg i
dette årtusinde senest klokken 14.
Mvh MOK-red/Jon

MOK PÅ WWW
MOK er klar på nettet allerede
tirsdag morgen på
www.studmed.ku.dk/mok

Vejret for den næste måned: Det går
mod mørkere tider.
Horoskop: (Alle 12 tegn): Det går
mod mørkere tider.

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35327085
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 Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35454436
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 44883371
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

NYTTIGE OPLYSNINGER

På Studie- og eksamenskontoret får vi ofte en masse
spørgsmål og henvendelser, som vi har prøvet at
samle sammen og bringer samtidig svarene:

Afmelding

Fra og med sommereksamen 1999 er afmeldings-
fristen blevet ændret fra 10 til 5 hverdage (læs: ar-
bejdsdage). Eksamensdagen tæller ikke med!

E-mail til eksamenskontoret

Du kan kontakte eksamenskontoret på email på føl-
gende adresser:
Jytte Bjarnholt (jyb@adm.ku.dk), Julie Barslev
(jba@adm.ku.dk), Pia Ibsen (pib@adm.ku.dk) og Mi-
chael Sørensen (mso@adm.ku.dk).

Indtegning

Ved indtegning til eksamen behøver du ikke længere
at fremvise årskort, da vi selv kan kontrollere dette
i vores eksamenssystem. Hvis du har en dispensation
til den eksamen, som du tilmelder dig til skal du dog
medbringe og fremvise denne.

Hvis du ikke kan nå at komme og tilmelde dig i
åbningstiden kan du eventuelt sende tilmeldingen til
os eller lægge den i postkassen (hænger lige udenfor
eksamenskontoret), som bliver tømt hver morgen.
Se dog i øvrigt opslagene om indtegning i MOK og
Universitetsavisen inden hver indtegning.

Navneændring

Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere dit årskort med dit gamle navn på for
at få udstedt et nyt.

Postkasse ved eksamenskontoret

Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på Stu-
die- og eksamenskontoret i åbningstiden kan du afle-
vere lægeerklæringer o.l. til os i postkassen (som
hænger lige udenfor kontoret). Vi tømmer den hver
morgen.

Pseudo-CPR-nr.

Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt.

Selvbetjening på WWW

På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.

SU-spørgsmål

Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).

Tilmelding/afmelding til undervisning

Al tilmelding og afmelding af undervisning foregår
for FASE I-studerende hos studiesekretærerne på
Panum og FASE 2-studerende hos kliniksekretærerne.
Du kan i dit lektionskatalog se kontaktpersonerne
for de enkelte semestre.

Udsendelse af eksamensbreve

Eksamensbreve udsendes som regel 8 dage før eksa-
men. Har du derfor ikke fået noget eksamensbrev på
ugedagen før eksamen bør du kontakte Studie- og
eksamenskontoret, så vi kan opklare hvorfor du ikke
har fået noget brev. Det skal dog bemærkes, at de
labels vi sætter på eksamensbrevene ofte er udskre-
vet 1-2 måneder før vi udsender brevene, så hvis du
er flyttet i mellemtiden skal brevene først omsendes
af postvæsenet.

Har du eventuelle flere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK
SEMESTERTILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle se-
mestre på Fase I og Fase II.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn,
vil der fremover være følgende procedure i forbin-
delse med den aktive tilmelding på fase I:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i anatomi i slutningen
af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær
Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten afleveres hos
studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk ana-
tomisk 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 studiesekretær Pia
Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldings-
blanketten 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. Udfyldt
tilmeldingsblanket afleveres i statistik postkassen
samme sted. Hanne Holm lokale 24.4.14 er holds-
ætter på 4. semester.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på
eksamenskontoret eller hos studiesekretær Gitte
Bisgaard, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmeldings-
blanketten afleveres i postkassen på fysiologi-
øvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er  Gitte
Bisgaard, der holdsætter 5. semester.

fortsættes på side 4
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Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i slutningen af 5. seme-
ster, eller den kan hentes hos studiesekretær Gitte
Bisgaard, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldings-
blanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelses-
gangen ved lokale 12.1.10. Det er Gitte Bisgaard
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 med
hold-sætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen
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 efterårs-
semesteret.
Af hensyn til andre studerende og underviserne be-
des 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 genta-
gelse af undervisningen. Frameldingsfristen for fase

II studerende er 10. januar/1. august for henholdsvis
forårs- og efteråressemesteret. Ved rettidig framel-
ding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom,
men kan bruges til andre studerende eller merit-
studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller
framelder dig for sent, skal du søge dispensations-
udvalget om gentagelse af undervisningen. Du vil da
kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 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 obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig til studie-
vejlederne for yderligere information.

Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen ( ferie i uge 47 )

15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard ( ferie i uge 46 og 48 )

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen ( ferie i 46 )

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

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksami-
ner skal du være opmærksom på at udeblivelse eller
for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyn-
delsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet som-
meren 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. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undta-
gelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen
mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til
eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det
drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig.
Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog
senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, 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 læge-
erklæring 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 læge-
erklæring, med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „læn-

gere 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 eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du
har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en
eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæl-
ler 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 tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.

Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige 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 selvstændige
eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig
og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet. Du kan også
gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis
du er dumpet. Mulighed for reeksamen i medicin og
kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.

STUDIET
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Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og af-
leveres 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 sam-
ler 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 ne-
denfor).
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 vurde-
res 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 nedsæt-
tes herefter en ankekommission bestående af en læ-
rer, to censorer og en student. De træffer den ende-
lige 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.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
MEDICINSK-ANATOMISK INSTI-
TUT
Fase 1 - 4.semester + 3.semester odont.
Der afholdes PRØVESPOT i anatomi
Torsdag den 09. December 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 311T.......................... kl. 08.00
Hold 313T.......................... kl. 08.30
Hold 401 ............................ kl. 09.00
Hold 402 ............................ kl. 09.30
Hold 403 ............................ kl. 10.00
Hold 404 ............................ kl. 10.30
Hold 314T........................... kl. 11.00
Hold 406 ............................ kl. 11.30
Hold 312T........................... kl. 12.00

1-ÅRSPRØVEN !

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

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

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

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

Hold 408 ............................ kl. 13.00
Hold 405 ............................ kl. 13.30
Hold 407 ............................ kl. 14.00

Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser 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.

VELKOMMEN TIL  LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske
færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), iv-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også
øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på
dukker, så hvis man vil øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på). For
at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme på
internettet og at benytte et af vores undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske
undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt. råder vi
over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol. Bøgerne kan
lånes til brug i LKF’s læsepladser mod deponering af studiekort. For yderligere information om PC-salen og
biblioteket opfordrer vi til at I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme afsnit.
Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-bygningen i afsnit
5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne 8-20     9-17
PC-salen 13-20     9-17
Laboratorierne 16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egne videoer indenfor åbningstiderne for
PC-salen - det vil sige kl 13-20 på hverdage og kl 9-17 i weekender.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage samt
hele weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen.

Kurser i LKF i efteråret 1999
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
251199 16.00-17.30 Sutur 271099
251199 18.00-19.30 Sutur 271099
021299 16.00-17.30 Sutur 031199
021299 18.00-19.30 Sutur 031199
091299 16.30-19.00 Gynækologi 101199
161299 16.30-19.00 Gynækologi 171199

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

VKO I IDRÆTSMEDICIN!
14. - 17. december l999
kl. 8.15 - l5.00.
Se opslag bl.a. på VKO-kontoret, Studenter-
gangen, Panum.
Finn Bojsen-Møller

20. OKTOBER 1999
DU ER TEMMELIG RESERVERET
NOGLE VIL SIGE ELEVERET...
JEG FORSTÅR DIN SITUATION
DU BEHØVER REKREATION...
TID VIL DU HA’ OG TID SKAL DU FÅ
HÅBER DU HENSIGTEN, VIL FORMÅ...
JEG VENTER STADIG, VENTER ENDNU
VENTER ET TEGN, FRA DIG LILLE DU...
ET TEGN ELLER ET HINT, SÅ NU HELST ET
SVAR
RART AT VIDE, OM MAN BLOT BLIR’ HOLDT
FOR NAR.
JEG HÅBER DET GÅR, HÅBER PÅ DIT BEDSTE!
HVAD ANGÅR MIG, KOMMER DET SOM DET
NÆSTE...

Ugens Digt 2

10. Oktober 1999
En Stund til at samle,
alle dine Tanker.
Få styr på alt det Gamle,
og for hvem dit Hjerte banker!

Følelser slår hårdt,
hårdere end bare Næver.
Kampen er ej kort,
så tag den Tid det kræver!

Dine Handlinger er Rammen,
omkring din Historie.
Alt dette tilsammen,
giver Glans til din Glorie!

Hvis du vil have Råd,
Bud kan du sende.
Navnet på din Båd,
synes jeg at kende!

Ugens Digt 1

STUDIET
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PANUM BIOGRAFKLUB PRÆ-
SENTERER :
Premieren
Elsker du ikke en god aften i biografen ?
Den sitrende spænding idet man synker ned i det
bløde sæde i den kulsorte sal.
Følelsen af vibration, når THX - bassen dundrer
igennem kroppen.
Den høje stemning blandt publikum på premiere-
aftenen.
Men…
”Man får jo aldrig ordentlige pladser !”
”Der er altid udsolgt til premiereaftenen !”
”Køen til billetlugen er 35 meter lang !”
”Det er nemmere at leje en video !”
Udsagn som disse kan de fleste nikke genken-
dende til, og i erkendelse af dette er
Panum Biografklub
blevet stiftet.
Formålet med klubben er at sørge for at flere
medicinstuderende får gode biografoplevelser,
og at man undgår at låse sig inde med sine bøger.
Panum Biografklub tilbyder:
1. Altid premierebilleter !
2. Altid gode pladser i salen !
3. God stemning !
4. Udlodning af lækre sponsorpræmier !

Hold godt øje med opslagstavlerne, da de en-
kelte premierer bliver slået op løbende !
Det foreløbige program for ’99 er som følger:

26. Nov. : ”End of Days”,  Dyster actionthriller
/ Arnold vs. Satan
(Instr. Peter Hyams, medv. Arnold
Schwartzenegger, Gabriel Byrne)

3. Dec.: ”The Blair Witch Project”, Årets
uhyggeligste film
(Instr. D. Myrick/E.Sanchez, medv. Heather
Donahue, Michael Williams)

For mere information, ring til Jesper (28-465999),
eller skriv til: lestat@mdb.ku.dk.
Vi ses i biografen !!!

FREMLEJE
Jeg har en andel-lejlighed i Latiner kvarteret
(skt. Peders Stræde),
som jeg skal have fremlejet i 4- 6 mnd pr 1/12.
Lejligheden er med centralvarme,
kabel tv, køkken, bad og et fantastisk gårdmiljø.
Husleje er 2070 kr pr mnd inkl. varme.
MH
Jacob Tfelt-Hansen
33164844

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

MEDICINSTUDERENDE 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

SKI-TILBUD:
Et par carving-ski til den middelgode skiløber.
Kun brugt 5 dage. Nyslebne og -voksede.
Type: Salomon Axendo Prolink Pr8. (192 cm)
Monteret med Salomon-binding 850 S (udløser i
alle retninger).
Absolut i god stand. Sælges for 2500,- kr. (Nypris
ca.. 5000,-)
Ring til Anders, tlf. 35392666 lokal 118.

FORSØGSPERSONER SØGES!

Raske, mandlige forsøgspersoner i alderen 20-40
år søges til forskningsprojekt vedrørende måling
af nyrernes gennemblødning. Undersøgelserne
foregår i Rigshospitalets PET-scanningsenhed og
varer 5-6 timer. Honorar kr. 1200,00.

Med venlig hilsen,
Martin Hutchings, Tlf. 35550059 eller 26288720.

EFTERMIDDAGSFOREDRAG
„Evaluering af uddannelser“ ved bestyrelsesfor-
manden for Danmarks Evalueringsinstitut, pro-
fessor JØRN LUND. Tid og Sted:  TORSDAG
DEN 9.12.99 KL. 15.00 - 17.00 i Lundsgaard
Auditoriet. Alle interesserede er velkomne.
Professor Jørn Lund er hovedredaktør for Den
Danske National Encyklopædi.
Udgav sidste år undervisningsdebatbogen: Sid-
ste udkald.
Mødeansvarlig: Finn Bojsen-Møller, vicestudie-
leder

ANNONCER
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FADL

STILLINGSOPSLAG:

Vil du være med til
- at forhindre usaglige udvælgelseskriterier

til ansættelsessamtaler?
- at sørge for en fair behandling af FADL-

vagter hvis der bliver klaget over dem?
- at prøve at forbedre FADL’s image ved at

hjælpe dine medstuderende?

Og vil du gerne have løn for dine anstrengel-
ser!!!!

Så søg stillingen som

Tillidsrepræsentant i FADL!

Tillids- og sikkerhedsrepræsentantgruppen:
Vi er i øjeblikket fire tillidsrepræsentanter. To står
for at skulle gå af, og derudover er der oprettet en
ny sikkerhedsrepræsentantstilling. Der er brug for
to nye tillidsrepræsentanter, så vi i alt bliver fire
tillidsrepræsentanter og en sikkerhedsrepræsentant.
Det tilstræbes at TR-gruppens sammensætning re-
præsenterer alle FADL KKF’s medlemmer, dvs.
medlemmer med stor og lille vagterfaring, fase 1
og fase 2.  Det vil være ønskeligt at tillidsmands-
gruppen kan sammensættes, 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. Derudover deltager vi i disciplinær-
og indsuppleringssamtaler. Ved at vi aflaster hinan-
den, tilrettelægges arbejdet så vidt muligt sådan, at
det ikke ligger i eksamensperioder.

Krav:
Der kræves ingen specielle forudsætninger. Du behø-
ver således ikke have været ansat på Rigets kardio-
logiske afdeling eller have haft 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 f

unktion i FADL
· sætter dig ind i FADL KKF’s vedtægter og

instrukserne for Købehavns Vagtbureau
· har interesse for foreningsarbejde

Aflønning:
Den enkelte tillidsrepræsentant aflønnes med forbe-
redelsestid + VT-grundtimeløn for opgavens varig-

hed. 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:

På vegne af FADL, KKF,

Tillidsrepræsentantgruppen

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 hjemmehold
- at forbedre arbejdsmiljøet for alle slags

FADL-vagter?

Og vil du gerne have løn for dine anstrengel-
ser!!!!
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 sikkerhedsrepræsen-
tant så der bliver fem i gruppen.
At en af de fem i gruppen skal være sikkerhedsre-
præsentant er netop vedtaget af repræsentantska-
bet.
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

sammensættes, 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 forenings

arbejde
Aflønning:

Den enkelte tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
aflønnes 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 tillids-
repræsentanterne. 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�S
GRUPPEFORSIKRING
FOR ÅR 2000
Som meddelt i sidste nr. af MOK er nedennævnte
brev  udsendt den 14. - 15. november 1999 til samt-
lige medlemmer af FADL, som er omfattet af
forsikringsordningen.

”VEDRØRENDE FADL’S GRUPPEFORSIKRING
FOR ÅR 2000:
Som meddelt i skrivelse af 15. september l999 over-
går FADL’s gruppeforsikring til Codan pr. l. januar
år 2000.

./. Vedlagt fremsendes forsikringsbetingelser
for Familieforsikringen, benævnt FA3-FADL, samt
forsikringsbetingelser for ”Kollektiv ulykkesforsik-
ring FADL”.

Hvis du tidligere har været omfattet af gruppe-
livsforsikringen fortsætter denne

./. uændret efter l. januar år 2000. Det frem-
går af vedlagte ”forsikringsbevis”, hvilken forsikrings-
dækning du vil være omfattet af i år 2000.

Forsikringsbeviset er dog først gældende, når sekre-
tariatet har modtaget den indbetalte forsikringspræ-
mie. Til orientering kan det meddeles, at sekretaria-
tet først modtager oplysninger om indbetalingen 5 –
7 bankdage – efter den reelle indbetaling, dette er
bl.a. grunden til den relative korte betalingsfrist.

./. Som det fremgår af vedlagte girokort, er
betalingsfristen fastsat til den 26. november l999.

Hvis du har valgt ikke at returnere den tidligere
udsendte svarkupon, er din forsikring omdannet til
den Codan-forsikring, der tilnærmelsesvis svarer
bedst til din eksisterende forsikring.

I den tidligere fremsendte forsikringsbrochure var
nævnt, at bagageforsikringen var dækket med max.

300.000 kr. – dette er ikke korrekt. Dækningen
udgør 10% af forsikringssummen for indbo-
forsikringen.  (Læs afsnittet i forsikrings-
betingelserne).

Ny forsikringsbrochure kan afhentes på sekreta-
riatet efter den 22. november l999”.

Med venlig hilsen f. FADL’s sekretariat”

HAR DU IKKE MODTAGET OVENNÆVNTE
BREV, SÅ RING TIL SEKRETARIATET 35 39 26
41.

FADL MODTAGER IKKE AUTOMATISK ADRES-
SEÆNDRINGER, HVORFOR EN DEL BREVE ER
KOMMET RETUR MED ”UBEKENDT EFTER
ADRESSEN” - husk at give besked hvis du har
ændret adresse !!!

Hilsen fra FADL’s sekretariat
Anette og Linda

INDRE ORGANER
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Vagtbureauet

Annoncer !

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen:8/11-1999 �   14/11-1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 6 5 9 3 4 13 7 47
udækket 0 0 2 0 0 0 0 2 4
15-23
bestilt 14 9 10 7 11 9 9 69
udækket 0 0 4 0 0 0 0 4 5,5
23-07
bestilt 18 15 12 8 9 8 11 81
udækket 0 0 4 0 0 0 0 4 5
ialt
bestilt 38 29 31 18 24 30 27 197
udækket 0 0 10 0 0 0 0 10 5
dæknings % 100 100 67 100 100 100 100

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.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 8/11 - 1999 � 14/11-1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3 3 3 3 3 1 1
Arbl. Vagter 9 10 10 10 10 5 3 57
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.

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 eksamensmånederne. 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/vi-
deo.
Desuden skal du kunne komme til næste hold-
møde 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 22. November
1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.HJEMMEVENTILATØRHOLD

4627
Søger 4 nye medlemmer

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12
timer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 ti-
mer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har
dækningspligt 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 hold-
møder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

· Min. 150 VT-timer
· Muligheden for at tage mindst 4 vag

ter om måneden, også i eksamens
måneder

· 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: Mandag den 22. nov. 1999
inden kl. 12.00 på vagtbureauet.

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 mellem-
rum samt observation og kanyleskift ved behov.
Vi følger 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.

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN !
Træffetider :
uge 46 onsdag den 17/11-1999 kl. 16.30 -17.30

fredag den 19/11-1999 kl. 14.00 -15.00
uge 47 mandag den 22/11-1999 kl.15.00 –16.00

Ellers er jeg 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.

Jeg har e-mail adresse på vagtbureauet. Du kan
skrive til mig på følgende adresse: 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
Caroline Møller
Vagtchef

NAVNESKILTE !

Der er kommet navneskilte til alle nyindmeldte
fra efteråret 1999.

VB MEDDELER
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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 henven-
delse fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at
ringe mellem 12.00 og 13.00.

SPV- HJEMMEHOLD 1511
søger 1 nyt medlem med start mandag den 29.
november 1999

Vi dækker 8-timers aftenvagter 2-3 gange om
ugen hvor vi passer en 5-årig dreng som
hæmodialyseres på RH og som har brug for vores
fulde opmærksomhed under dialysen og i hjem-
met.
Drengen køres af Falck fra Karlebo (børnehave)
og tilbage til Høsterkøb (hjemme).
Han kan ofte blive akut dårlig og der kræves
derfor grundig observation og et godt samar-
bejde med både familie og personale.

Ansøgningskrav:
- Stor erfaring med mindre børn og somati

ske vagter
- Min. 400 spv-timer
- 4 vagter  pr. måned, også i eksamens

måneder
- Du skal kunne tage vagter fra mandag
den 29. november 1999

Yderligere oplysninger: Fås hos Nassir på tlf.
35 87 40 13

Ansøgningsfrist :  Fredag den 19. november
1999 kl. 12.00 til VB.

NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ
HOLBÆK CENTRALSYGEHUS
Søger 6 dialyseassistenter

Vagterne afholdes på Holbæk Centralsygehus,
hvorfor der kompenseres med 2½ times trans-
porttid per vagt. Tidsmæssigt forløber vagterne
fra kl. 18.00 - 24.00 på alle hverdag samt lør-
dage. Arbejdet omhandler hæmodialyse af  am-
bulante patienter.

Krav.
Du skal have arbejdet som dialyseassistent med
hæmodialyse, da afdelingen ikke har resurser til
oplæring.
150 dialyse timer.

Yderligere oplysninger fås hos vagtcheferne
tlf. 35 24 54 04.

Ansøgningsfrist:     Snarest.

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

Vagtbureauet, fortsat.

Har du en god ide til et
studentersocialt arrangement, men
mangler penge, så fat mod!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

1) Hvem der søger - en studenterforening, en
gruppe af studerende eller en enkeltperson

2) Hvad slags projekt der søges støtte til -
startomkostninger for forening/sportsklub/
andet, seminar, anskaffelser o.s.v.

3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af

bil, materialer, rekvisitter, andre anskaf
felser eller andet.

5) Hvor mange studerende projektet vil komme
til gode, både direkte og indirekte.

6) En kontaktperson med angivelse af navn,
adresse og telefonnr. (og gerne e-mail).

7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. januar 2000.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

Bogladen

SKABE OG STOLE.

På Panum er der opstillet forholdsvis mange skabe til
de studerenes ting og sager. Desværre er skabene svært
tilgængelige, da de alle er forsynet med en hængelås.
Hvor mange af disse hængelåse der dækker over et
tomt skab, er ikke godt at vide, men det ville være rat
hvis der blev lavet et tjek, så de glemte låse kunne
blive klippet op, og nogle nye kune få glæde af skabene.

En anden magelvarer er stole i den tørre studiesal.
Der er massere af plads, men ingen stol at side på. Små
stole med hjul på er at foretrække, da man så kan side
et par stykker om hvert præperat, og let flytte sig til
næste præperat.

På vegne af 1.semesters HR.
Christianne Eickhoff 108.

VB & INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Referat af Fællesmøde
Tirsdag den 16/11 kl.

16.00

Til stede: Henrik (1. sem.), Christopher (5), Jakob
(6), Simon (6), Klara (6), Louise I. (9), Birgitte
(10), Mette (11), Jens-Ulrik (11).

Dagsorden:

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Opfølgning på undervisning i Tidlig alm. med.
og psyk.
5. Opfølgning på mikrobølgeovne
6. Opfølgning på stole + skabe
7. Generalforsamling i Forenede Studenterråd
8. Studienævnsmøde
9. Eventuelt

1. Formalia
Dirigent og referent var Bue.

2. Nyt fra semestrene
1-3. sem.: Se senere i dette referat ang.
Tidlig Almen Medicin og Psykologi.
9. sem.:Mette fortalte om dermatologi, der
forekommer overflødigt da det kun varer en uge
og eksamen først ligger på 10. semester

3. Meddelelser
Jakob orienterede om stud.med.scient-projektet,
som er et forslag til en ny, mere
naturvidenskabeligt orienteret lægeuddannelse, der
foreslås oprettet i København og Århus. Hele
forslaget kan ses på Studenterrådets kontor, bygn.
1.2.5.
Forslaget har været oppe at vende på et
institutledermøde, og blev stærkt kritiseret. Der
arbejdes dog videre på selve ideen, dvs. muligheden
for at styrke lægers naturvidenskabelige
basisviden, fx i form af scholarstipendiater eller
en diplomuddannelse.

4. Opfølgning på Tidlig Alm. Med. og Psyk.
De klagepunkter, der blev formuleret på baggrund
af erfaringerne fra 1.-3. semester som beskrevet i
referatet fra sidste fællesmøde, er blevet taget op
på et tutormøde for at sikre oplysningernes
korrekthed mm. Herefter tages de op i
Studienævnet.

5. Opfølgning på mikrobølgeovne
Henrik skriver et brev til Dekanen for at søge om
opstilling af mikrobølgeovn(e) og evt. elkedler
mv. til brug for de studerende, især uden for
kantinens åbningstider. Bue har undersøgt
muligheden for at sikre faciliteterne via et
låsesystem der er koblet til MDB’s
kortadgangssystem, men MDB mener det ville
være meget dyrt. Til gengæld ville en
mikrobølgeovn kunne sikres tilstrækkeligt mod
tyveri med bolte.

6. Opfølgning på stole + skabe
Der mangler skabsplads på Panum og stole på
studiesalene. Klagen tages op i fysisk udvalg af
Cristian Jeppesen igen.
Desuden formulerer Bue et indlæg til
Studenterrådssiden i MOK med en opfordring til
de studerende om at klage over de mangler de
måtte finde på Panum, enten til HR, institutterne
eller Studenterrådet, og Henrik skriver et lign.
indlæg i fællesskab med 1. sem. HR.

7.Generalforsamling i Forenede
Studenterråd
Simon fortalte at der torsdag d. 25/11 er
generalforsamling i Forenede Studenterråd. På
dagsordenen er bla. den fremtidige struktur af FSR,
så det er selvsagt ret vigtigt at der møder nogen
op herfra, navnlig eftersom vi er det største fagråd.
Vi holder et ekstraordinært møde tirsdag d. 23/11
kl. 16.00 i anledningen.

8. Studienævnsmøde
Der var intet at bemærke til dagsordenen for
Studienævnetmødet.

9. Eventuelt
Der blev oprettet et julefrokostudvalg, bestående
af Jens-Ulrik og Klara.

Er der noget galt?
Fungerer alt på Panum som det skal eller er
der noget der kunne være bedre?
Er derstole og borde nok i
undervisingslokalerne?
Er der for meget røg i kantinen?
Er studiesalenes åbningstider helt i skoven?

SÅ GØR NOGET - DET VIRKER!!!

Som man har kunnet læse i referaterne fra
Studenterrådsmøderne i dette MOK og tidligere,
har 1. semester HR henvendt sig til Det
Medicinske Studenterråd (MSR) fordi der man-
gler stole på makroskopisk studiesal, og skabsplads
på Panum i det hele taget. Henvendelsen har affødt
aktivitet mange forskellige steder, fx dette indlæg!

Hvorfor hjælper det så at gå til MSR?
Jo, Studenterrådet har repræsentanter i
Studienævnet, Fakultetsrådet samt eksterne udvalg
og bestyrelser, og har der mulighed for at stille
forslag samt efterfølgende at vedtage dem ad
demokratiske veje, fx ved afstemning (MSR har
faktisk 5 ud af 10 stemmer i studienævnet!).
Desuden taler rådet med lidt større vægt overfor
institutterne end den enkelte student, fordi vi
repræsenterer alle de studerende.

Således er det også tidligere lykkedes
Studenterrådet at opnå forbedringer på Panum:

- Læselokaler
Der er gennem de senere år kommet markant
flere læselokaler på Panum, bla. dem på
vandregangen på 2. sal.

- Døgnadgang
Ligeledes er det en af vore mærkesager at der skal
være døgnadgang til læse- og computerfaciliteter.

- Eksamensdatoer
Hvert semester fastlægger Studienævnet datoerne
for alle eksamener på studiet, og MSR diskuterer
altid disse forud herfor.

- Studiesalenes åbningstider
Vi ved hvor man skal henvende sig for at få gjort
noget ved disse.

Hvor foregår alt dette?
Hvis du vil have fat i nogen fra MSR kan du
komme til møderne, som bliver slået op i MOK.
De er åbne for alle, og der er et fast punkt i starten
af mødet der hedder nyt fra semestrene, hvor
man kan brokke sig over alt mellem himmel og
jord. Så man behøver altså ikke blive på hele mødet
for at komme ud med det, selvom man er meget
velkommen.

Hvis du ikke gider at gøre alt det selv, kan du også
bare gå til din holdrepræsentant, som kan tage
det op med de andre holdrepræsentanter, som
derefter kan sørge for det videre. Eller du kan
kontakte MSR som anvist her på siden.

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

Mødekalender
23/11 Møde vedr. FSR-gen. fors.
25/11Generalforsamling i FSR
7/12 Fællesmøde

MSR
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EKSTRAORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING I P8'N.
P8 indkalder hermed til ekstraordinær generalfor-
samling torsdag d. 9/12-99 kl 17.00 i kantinen.
Vi skal:
1. Godkende regnskabet for regnskabsåret ef

teråret 98-foråret 99.
2. Tage stilling til forslag om ændring af

medlemskabsgebyr fra 45 til 50 kr.
Vel mødt, Rasmus.

Basisgrupper
KATOLSKE MEDICINSTUDE-
RENDE

Sammenslutningen af Katolske Studenter holder fore-
dragsaften onsdag d. 1. December om Læger uden
Grænser.
Stud. med Marie Louise Nørredam kommer og for-
tæller om ideologien bag organisationen og om hvilke
projekter der er gang i nu. Du kan desuden få at vide
hvad denne nødhjælpsorganisation kan bruge medi-
cinstuderende til.
Foredraget finder sted i SAKS’ lokaler som du finder
i Westend 13 klokken 1930.

Alle er velkomne

Har du spørgsmål kan du skrive til
studenterpræst: p. Anders Baadsgaard Jensen OFM
conv.
e-mail:ABJ@saks-dk.org eller
Philip Ryom
e-mail: ryom@mdb.ku.dk
se ellers: www.saks-dk.org

ABORT-GRÆNSER

I Aften afholder Medicinsk Filosofisk Forening
semesterets sidste debataften. Vi har i denne anled-
ning inviteret Pelse Kaae, chefjordmoder, som, ud-
fra sit kliniske synspunkt, vil holde oplæg med efter-
følgende debat. Aftenens emne er abort-grænser. I
hvilken uge er det forsvarligt at få foretaget abort ?
Abort og præventionsmiddel ? Dette er et stort og
interessant emne, hvor der vil være mange indfalds-
vinkler.
 Har du lyst til at være med i denne diskussion, eller
vil du bare lytte, så kom I AFTEN kl. 19.30 på
Vartovkollegiet      ( Ved Rådhuspladsen), favregade
28. Du skal ind ad indgang H og op på 2. sal.

Har du spørgsmål, så ring til Rikke 35430807, Troels
33130673, Joen 33316930 eller Louise 38340808.

På gladelig gensyn MFF.

GIM PRÆSENTERER:
Foredrag om Kinesiologi med
kinesiolog Lena Jørgensen som gæst.
Centrale emner for kinesiologi vil blive
behandlet, såsom: de 14 meridianer *
aura  * Chakra  * muskeltest * praktisk demonstration
*
Så: ligner du et spørgsmålstegn når ordet Kinesiologi
dukker op, kan du komme og forøge din viden torsdag
d. 25/11 kl. 1600 i GIM´s lokale 1.2.9
Vel mødt!

IMCC � MÅNEDSMØDE
Torsdag d. 25. november
Kl. 19.30
I FADLs mødelokale (1.2.7a)

Semesterets sidste månedsmøde!
Mangler du at få penge tilbage fra GF´en/GA´en?
Sidste frist for at melde sig til IMCC – om vi skal
være palermo? – julefrokost.
Ved du ikke hvad IMCC er?

SÅ KOM DOG!!!

Bolivia og Ghana

Kunne du tænke dig at indsnuse Sydamerikas eksotiske
dufte eller fornemme Afrikas mystik i 14 måneder? Med
IMCCs Ulandsgruppe kan du og din eventuelle partner
forbedre sundhedsforholdene for nogle af de dårligst stil-
lede befolkningsgrupper i verden og opleve fremmede kul-
turer på tæt hold.

IMCCs Ulandsgruppe afholder informationsaftener om
projekterne i Bolivia og Ghana.

Torsdag den 2. december kl. 19 og torsdag den 27. januar
kl. 19 i FADLs mødelokale.

Ansøgningsfristen til udtagelse til projekterne er den 7.
februar 2000.
Du kan få ansøgningsskemaerne på IMCC kontoret.

INDRE ORGANER
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THE MATRIX
Torsdag d. 25. november 1999

Premiere på Surround-Sound!!
På torsdag d. 25/11 har filmklubben
P8'n æren af at indbyde til premiere
på vores nye lærred og surround-
sound anlæg. Dette gør vi i bedste stil

Klokken 20.07 og 22.30 !!

P8´n takker alle der har været med til at gøre Surround Sound systemet til en realitet. Uden økonomisk støtte havde det
ikke været muligt for Filmklubben at investere i et lyd-anlæg af denne kaliber.
Vi har modtaget stor støtte fra:

Studenter Klubben
Københavns Kredsforening
- FaDL

Efter 24.00 er der kun adgang mod forevisning af gyldigt
filmklubmedlemsskabskort, dette kan ikke erhverves
efter 24.00.

THE MATRIX
Forestil dig, at den virkelige
verden slet ikke er virkelig, men
en gigantisk computer-genereret
drøm?
Hvad nu, hvis du tror, du befin-
der dig i det 20. århundrede,
men i virkeligheden er i det 22.
århundrede? Og hvad nu, hvis du
en dag vågner op af denne drøm
til en verden, der er blevet re-
duceret til en post-apokalyptisk
ruin, hvor maskinerne har over-
taget magten og bevarer den ved
at tappe energi fra din krop?
Hvad er sandheden? Og når den
finder dig, tør du så tro på den?

Det er det mareridt, hackeren
Thomas "Neo" Anderson (Keanu
Reeves) vågner op til i brødrene

NB! Da vi har 120 pladser med den gode lyd pr. forestilling
viser vi filmen to gange. Vi åbner døren klokken 19.30 og
de første 120 personer får pladser til 20.00-forestillingen.
Hvis du er en af de  "uheldige", der ikke får plads kl.
20.00 kan du nyde en stille øl i køsseren, og glæde dig til
22.30, hvor DU skal opleve den STORE lyd! Baren er åben
efter 2. forestilling.

med den teknisk mest imponerende
film nogensinde: The Matrix.
Der afholdes 2 forestillinger samme
aften,

Larry og Andy Wachowskis Sci-
fi-action-film The Matrix. Neo
søger sandheden. Han har altid
vidst, at der er noget underlig-
gende forkert ved verden, no-
get han ikke lige kan sætte fin-
geren på. Og da han kontaktes
af den mystiske oprørsleder
Morpheus (Laurence Fishburne)
fristes Neo af muligheden for at
få det ultimative svar.

At turde se sandheden. At over-
vinde frygten. At acceptere
Morpheus' absolutte tro på, at
Neo er den udvalgte. At Neo er
den, der skal bekærnpe Matrix.
Matrix, hvis kunstige verden,
ironisk nok er langt mere men-
neskelig, end den virkelige ver-
den: den virtuelle virkelighed er
mere virkelig end virkeligheden.


