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MOK-redaktionen ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår
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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 Studenterråd

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 følgende
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
FilnavnBrug 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 datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: „http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post“.

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

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illu-
strationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag efter-
middag.

-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 illustrationernes
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annon-
cer 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 institutter 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 GBbank-
konto 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: MOK-redaktionen

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 13, årgang 32 udkommer

Torsdag:

Fredag:
11-? Årets sidste Lange Fredag i
Studenterklubben

Lørdag:

Søndag:

At huske:
24/12 Juleaften
31/12 Nytårsaften
10/1-00 Sidste frist for at tilmelde sig
nyt semester
31/1-00 Et nyt semester begynder

God Jul og godt nytår fra
hele MOK-redaktionen

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt
Så er det jul
Næsten da. Det MOK du sidder med er i hvert fald
det uigenkaldelige sidste i 1999.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.
Pøj Pøj med eksaminerne og knæk og bræk på
skiferien.
MOK-red/Jon

MOK udkommer første gang i
2000: Onsdag d 2/2.
Deadline er mandag d.31/1
som sædvanlig kl 14.00

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

Lederen
VI HAR EN VINDER?
Det har været en grinagtig uge.
Ugens rigtige store nyhed var, da en pensionist
fra det mørke Jylland fandt ud af, at de tunge
embedsdrenge i finansministeriet regner dårligere
end de blinde slås. Sådan ca 40 mia for dårligt.
Det er i hvert fald beløbet Lykketoft og co har
snydt landets ældre for. Slagsmålet skal nu afgø-
res i retten.
Selvom man skulle tro, at dette årtusindets sid-
ste rigtig store tyveri skulle få den almindelig
dansker op af kunstlæderdivaen, blev historien
om den pensionerede jyske talknuser overskygget
af, ja selvfølgelig, Ekstra Bladets afsløring af årets
Robinson. I disse julegavetider blev spændningen
åbenbart for meget for EB's chefredaktør lille Bent
Falbert. Så han rev papiret af pakken og smæk-
kede den 51 årige hundepatruljefører fra Nyrup
Dan Marstrand på forsiden, og udråbte ham som
VINDER.
Det blev dog først rigtig morsomt, da TV3's infor-
mationschef Niels Jørgen Langkilde først truede
EB med et sagsanlæg på 1 million kr, for derefter
hårdnakket at postulere, at hundeføren slet ikke
var vinderen. Flot, Niels Jørgen.
Robinson bliver afgjort, mens disse ord skrives.
Det er en kedelig lorteudsendelse. Det eneste
oplivende er at se de ø-råd, hvor de vipper hinan-
den hjem, især når det krydes med sætningen:

"Pengene (250.000 bobs -red) betyder intet for
mig."
Min høje  hånlatter har flere gange vækket min 90
årige halvdøve nabo.
Nå fred være med det og god jul og godt nytår.
MOK-red/Jon (ansv)

På min seddel står:
Thomas Mygind

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN 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 Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer
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

SAG MØDE 13-99, STUDIE-
NÆVN FOR MEDICIN
MØDEDATO 3. NOVEMBER
1999, KL. 15.30 STED MØDE-
LOKALE 9.1.68, PANUM INSTI-
TUTTET

TilstedeFinn Bojsen-Møller,  Pernille Due, Niels
Høiby, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Louise
Isager Rabøl, Christopher Schäfer.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Margit Skousen (studievejl.), Grete
Rossing.
Under personsager deltog endvidere Palle Ras-
mussen  (studievejl.) samt Gitte Birkbøll.
Afbud Asger Dirksen, Jens-Ulrik Jensen, Klara
V. Naver.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 99-12
4. Studieplan
Orientering fra formandskab for følgegruppen
5. Eksamensplan forår/sommer 2000
6. Fakultetets økonomi
7. Forsøg med obligatoriske logbøger un-
der kliniske ophold
8. Tidlig almen medicin og sundheds-
psykologi

MOK & STUDIET
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9. Meddelelser
a. Kontaktudvalg Sundhedsstyrelse/ministe-
rium/de sundhedsvidenskabelige fakulteter
b. Bekendtgørelse
10. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 8: Tidlig almen medicin og sundheds-
psykologi. Dagsorden herefter godkendt.

ad 2 Personsager
Studievejledningen gjorde opmærksom

på, at gruppen af studerende, som søger dispensa-
tion for indtegningskravene til 13. semesters ek-
samener er voksende. Stadig flere mangler eksa-
men i OSVAL II. Efter en længere drøftelse blev
det besluttet, at praksis skulle skærpes. – For at
give mere tid til udarbejdelse af opgaven kunne
introduktionsforelæsningen evt. flyttes til et tid-
ligere semester.

En ansøgning om tilladelse til at udsætte
eksamen i OSVAL II til efter afsluttet 13. seme-
ster blev ikke imødekommet.

En ansøgning om anbefaling af tilladelse
til for 5. gang at indstille sig til eksamen i mikro-
biologi blev ikke imødekommet.

En ansøgning om deling af 5. og 6. seme-
ster samt ændret rækkefølge blev imødekommet
grundet sagens særlige karakter.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 99-12 godkendt med enkelt ret-

telse.

ad 4 Studieplan
Professor Torben Schroeder og professor Hans
Sjöström (formænd for følgegruppen) var invite-
ret til dette punkt.
Formændene redegjorde for arbejdet i gruppen,
hvor en central del af opgaven var økonomi.
Semesterudvalgene var anmodet om at fremsende
opgørelse over timetal for de enkelte semestre,
og det forventedes at et første overslag ville fore-
ligge inden for ca. 1 uge.
Formandsskabet fandt ikke, at informations-
niveauet var godt nok. Det første nummer af
”Studieplans-information”, som er et nyhedsbrev
om detailplanlægningen af den ny studieplan for
medicin, var udkommet både i en elektronisk ud-
gave og på papir, men ikke alle var bekendte med
dette initiativ.
De tidligere fremsendte målbeskrivelser skal gø-
res mere ensartede. Der er nedsat en arbejds-
gruppe til at se på dette. Undervisningsformen vil
være studenteraktiverende. Holdstørrelserne vil
være forskellige afhængig af fag (24-12-8).
Kliniske færdigheder og kommunikation. Det er
nyt at fagområdet får speciel plads i studieplanen.
Udvalget beskæftiger sig også med intro-kurset.
Vedrørende følgegruppens kommissorium ønske-
des præciseret, at problematikken omkring
overgangsordninger er et studienævnsanliggende.
Følgegruppen kan evt. inddrages i drøftelser om-
kring afviklingen. Vedrørende det odontologiske
studium beskrives dette af det odontologiske cur-
riculum-udvalg.
Finn Bojsen-Møller pointerede, at der til den del
af anatomiundervisningen, som ligger i det nye 3.
semester kun er afsat 14 ugeækvivalenter. I den
nuværende studieplan bruges 30 ugeækvivalenter
til denne undervisning.

ad 5 Eksamensplan Forår/sommer 2000
Det udsendte udkast til eksamensplan for sommer-
eksamen 2000 blev drøftet. Planen rettes i over-
ensstemmelse med de fremsatte ønsker og udsen-
des til næste møde med henblik på endelig god-
kendelse.

ad 6 Fakultetets økonomi
Fakultetsrådet har besluttet, ”at der

på de eksisterende uddannelser gennemføres
en besparelse på 10% af forbruget af
undervisningsarbejdstimer. Besparelsen sø-
ges i videst muligt omfang opnået ved en ned-
skæring i anvendelsen af deltidsansatte un-
dervisere. Såfremt studienævnene ikke ser
sig i stand hertil, vil UAT-normen for faste

lærere inden for området blive midlertidigt
forhøjet. – Besparelserne skal udmøntes med
10% i 2000 og yderligere 90% i 2001.”

Den ny studieordning for lægeuddannelsen
er undtaget fra besparelsen.

Studielederen vil tage kontakt til de en-
kelte fagområder for at påbegynde drøftelserne
af, hvorledes dette implementeres. Studienævnet
vil løbende diskutere konsekvenserne af disse drøf-
telser.

ad   7 Forsøg med obligatoriske logbøger un-
der kliniske ophold
Fra kvalitetsudviklingsudvalget forelå en ansøg-
ning om på tilladelse til gennemføre forsøg med,
at der på nogle udvalgte afdelinger pålægges de
studerende som led i deres kliniske ophold at føre
logbøger over deres aktiviteter.
Studienævnet var positiv overfor forslaget, som
efterfølgende vil blive gennemført på afdelinger
udvalgt af kvalitetsudviklingsudvalget. Som altid
kræves en evaluering af forsøget.

ad   8 Tidlig almen medicin og sundheds-
psykologi

Holdrepræsentanter for 2. og 3. seme-
ster havde henvendt sig til studenter-
repræsentanterne i studienævnet. Man savnede
målbeskrivelse for faget, lærere (og studerende)
var dårligt forberedte til undervisningen. De stu-
derende var usikre på, hvad der lægges vægt på
ved eksamen. Poul Jaszczak ønskede en skriftlig
redegørelse fra de studerende inden han tog kon-
takt til faget, som samtidig vil få en kopi af rede-
gørelsen.

ad 9 Meddelelser
a. Kontaktudvalg Sundhedsstyrelse/ministe-
rium/de sundhedsvidenskabelige fakulteter.  – Mø-
det, som var berammet til 27. oktober –99, var
blevet aflyst.
b. Bekendtgørelse. Poul Jaszczak oplyste, at
planen er færdigskrivning  i løbet af 1-2 uger.

ad 10 Eventuelt
Finn Bojsen-Møller ønskede ført til refe-

rat, at han var dybt bekymret over studieforløbet
på det ny 3. semester, hvor der som tidligere
nævnt kun vil være 14 ugeækvivalenter til rådig-
hed i stedet for de nuværende 30.

 ref.   Grete Rossing

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK SEMESTER-
TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle
semestre på Fase I og Fase II.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studie-
nævn, vil der fremover være følgende procedure i
forbindelse med den aktive tilmelding på fase I:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i anatomi i slutnin-
gen af semesteret, eller kan afhentes hos studie-
sekretær Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten
afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på
Medicinsk anatomisk institut, lokale 18.1.12. Bi-
anca 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.
Tilmeldingsblanketten afleveres hos Pia Keller,
lokale 33.4.26, der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket
til 4. semester i reolsystemet bygning 21.2. Ud-
fyldt tilmeldingsblanket afleveres i statistik post-

LEKTIONSKATALOGER

Lektionskatalogerne for forårssemesteret
2000 er nu sendt til trykkeriet, og kan forven-
tes klar til afhentning den første uge i januar
Lektionskatalogerne vil blive lagt frem ved
studievejledningen/studienævnssekretariatet,
lokale 9.1.41/33.
Hvis man har behov for at planlægge arbejde
ell.lign., kan en udskrift af lektionskatalogerne
ses efter den 6. december 1999 ved henven-
delse til Annette Jørgensen i sekretariatet,
lokale 9.1.41.

kassen samme sted. Hanne Holm lokale 24.4.14
er holdsætter på 4. semester.

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

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i slutningen af 5.
semester, eller den kan hentes hos studiesekretær
Gitte Bisgaard, Medicinsk fysiologisk institut.
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på
fysiologiøvelsesgangen 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 tilknyt-
tet. Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldings-
blanketten eller oplyses hos klinikud-
valgssekretæren.
Generelle regler i forbindelse med hold-
sætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af under-
visningen i et fag eller evt. et helt semester, skal
du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen
for ansøgning om gentagelse af undervisnin-
gen er 10. januar/1. august for henholdsvis for-
års- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne
bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin hold-
plads. Hvis man framelder sig inden 15. januar/
1. august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret (disse frister gælder kun for fase I),
kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at
skulle søge om gentagelse af undervisningen.
Frameldingsfristen for fase II studerende er 10.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og
efteråressemesteret. Ved rettidig framelding sik-
rer 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
dispensationsudvalget om gentagelse af undervis-
ningen. Du vil da kun blive holdsat såfremt der er
ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. no-
vember 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 tilmel-
dingen.

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

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

STUDIET
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ÅBNINGSTIDER PÅ STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET I JU-
LEN:

Der er åbent på Studie- og eksamenskontoret alle
4 dage mellem jul og nytår.
Der er altså kun lukket 24.12 og 31.12.

Aflevering af tilmeldingsskemaer til
undervisning

Tilmeldingsskemaer (og spørgsmål til disse) til
undervisning skal afleveres
til følgende kontaktpersoner:

2. sem. - Bianca Houlind, 18.1.12
3. sem. - Pia Keller, 33.4.26
4. sem. - Hanne Holm, 24.4.14
5. sem. - Gitte Bisgaard, 12.1.10
6. sem. - Gitte Bisgaard, 12.1.10
7. sem. - Annette Jørgensen, 9.1.41

Resten af FASE II - Sekretæren i det klinikudvalg
du er tilknyttet

Afmeldingsfrister til eksamen

Afmeldingsfristen er 5 hverdage før eksamensdagen
(eksamensdagen tæller ikke
med).

Sidste nyt fra Studie- og
eksamenskontoret

Du kan løbende følge de sidste nyheder fra og om
Studie- og eksamenskontoret
på vores hjemmeside på adressen: www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st.
Her kan du se hvornår eksamensbrevene bliver
udsendt, hvornår karaktererne
bliver slået op, hvornår godkendte kursusresultater
er indtastet og meget
mere........

Indtegning til februar 2000

Der vil komme opslag på tavlerne, i MOK/
Universitetsavisen, og på Studie- og
eksamenskontorets hjemmeside i løbet af januar/
februar 2000 om indtegningsugen.
For tilmelding via WWW/SEB - hold øje med si-
den på www.ku.dk/selvbetjening/
for mere information.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen
15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen

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

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder.

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 eksaminer skal du være opmærksom på at
udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et
eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er
fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbe-
gyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet
sommeren 1994 eller senere gælder det endvidere,
at du skal have bestået kemi og anatomi I senest 2
år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået se-
nest 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. do-
kumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelses-
vist gives dispensation.

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

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og
senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være do-
kumenteret med lægeerklæring, dateret i
sygdomsperioden, som skal være eksamens-
kontoret i hænde senest 3 hverdage efter syge-
meldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/
klinisk eksamen skal du samtidig meddele insti-
tuttet 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 no-
terer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG (SKAL IKKE RETTES) øverst på

Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal be-
stås i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig
og en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både

opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende.
Derefter skal du omgående søge læge, og frem-
sende en lægeerklæring til eksamenskontoret se-
nest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis
du forlader eksamen på grund af sygdom, vil
opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-
men tæller ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat
er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet
lægeerklæring, med mindre den første eksplicit
angiver sygdommens varighed til også at omfatte
tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: „kortere varighed“ respek-
tive „længere varighed“ gælder normalt henholds-
vis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen tælles pågældende eksamen ikke som et
eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig
eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du
ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved
sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på
eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at
du har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke
har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse
fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen,
men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10
dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra
skriftlig eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme
tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få
en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen.
Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen,
hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er
tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er be-
rettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på
eksamenskontoret.

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

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

Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvalite-

ten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og
skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksa-
mens afholdelse, da der er tradition for at fagene
afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter
eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/
kvinder (se MOK), der samler de generelle klager
sammen, og sørger for, at klagerne og svarene
offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i be-
kendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, generelle klager, så faget kan godt nægte
at svare på en klage, trods henstilling fra studie-
nævnet 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

vurderes af censor og eksaminator, og de skal
svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen.
Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at
anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter
at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles
til Dekanen. Der nedsættes herefter en anke-
kommission bestående af en lærer, to censorer og
en student. De træffer den endelige afgørelse, og
kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den
eller at tilbyde en ny eksamen. De kan ikke sænke
en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen fore-
ligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen
og ved sommereksamen senest 3 måneder efter.
Ankenævnets afgørelse er endelig.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
ÅBNINGSTIDER PÅ MIK-STUDIESAL
Studiesalsvagterne har nu planlagt åbningstiderne for Mikroskopisk Studiesal for december og januar.
Som noget nyt fremgår demonstratorernes vagtplan også af skemaet. Demonstratorerne har endnu ikke
planlagt vagter for januar år 2000, men vagtplanen kan ses på døren til Mikroskopisk Studiesal fra midten
af december.
Med venlig hilsen

Studiesalsvagterne
Dato Åbningstid TA Demonstrator
Ons 01.12.99 9-21 PL/RR/DS FH: 9-19, NN: 9-21
Tor 02.12.99 LUKKET ——
Fre 03.12.99 9-16 DS
WEEKEND LUKKET ——
Man 06.12.99 9-19 NLH Frederik H: 9-16
Tir 07.12.99 9-19 DS
Ons 08.12.99 9-19 PL
Tor 09.12.99 9-19 RR/DS Nina N: 9-16
Fre 10.12.99 9-19 JZ/RR
WEEKEND LUKKET ——
Man 13.12.99 9-19 RR/PL Nina N: 9-16
Tir 14.12.99 9-19 RR/DS
Ons 15.12.99 9-19 JZ/RR
Tor 16.12.99 9-19 JZ/NLH
Fre 17.12.99 9-19 JZ/RR Nolan M: 9-19
WEEKEND LUKKET ——
Man 20.12.99 9-19 NLH Nina N: 9-19
Tir 21.12.99 9-19 DS Nina N: 9-19
Ons 22.12.99 9-19 JZ/NLH Nina N: 9-15
Tor 23.12.99 9-14 UG
Fre 24.12.99 LUKKET ——
WEEKEND LUKKET ——
Man 27.12.99 9-19 DS
Tir 28.12.99 9-19 NLH
Ons 29.12.99 9-19 PL/DS
Tor 30.12.99 9-19 DS/PL
Fre 31.12.99 LUKKET ——

SEMESTERSTART PÅ 7.
SEMESTER, FORÅRET
2000

Da der har indsneget sig en fejl i tilmeldings-
skemaet, således at der er blevet oplyst 2 datoer
for semesterstart, skal det her her fastslås, at
semesteret starter
mandag den 31. januar 2000
Studienævnet for medicin

ÅBNINGSTIDER FOR DEN
(VÅDE) MAKROSKOPISKE
STUDIESAL, 18.01.42

Her er så de sidste åbningstider for dette semster
på den våde studiesal. Ret til ændringer forbehol-
des – check altid på døren til studiesalen! God
læselyst – og pøj pøj!

Onsdag   1.12  8-15 (CJ)
Torsdag   2.12  9-15 + 15-18 (KBJ/CJ)
Fredag   3.12 12-17 (UTG)

Mandag   6.12 12-15 (UTG)

Tirsdag 14.12 9-15 + 15-18 (KBJ/CJ)
Onsdag 15.12 9-15 (KBJ)
Torsdag 16.12 12-17 (UTG)
Fredag    17.12 9-15 + 15-18 (UTG/(CJ)

Mandag 20.12 9-12 + 12-18 (UTG/CJ)
Tirsdag 21.12 9-12 + 12-18 (UTG/CJ)

Onsdag 5.1 8-14 + 14-18 (CJ/UTG)
Torsdag 6.1 12-18 (CJ)

Tirsdag 18.1 8-14 (CJ)

Vi ses i kælderen, Studiesalsvagterne.

Dato Åbningstid TA
Man 03.01.00 9-19 DS/RR
Tir 04.01.00 15-19 PL
 Ons 05.01.00 9-19 DS/RR
Tor 06.01.00 9-21 RR/PL/DS
Fre 07.01.00 LUKKET ——
WEEKEND LUKKET ——
Man 10.01.00 9-19 NLH
Tir 11.01.00 9-19 PL/RR
Ons 12.01.00 9-19 NLH/RR
Tor 13.01.00 9-19 DS
Fre 14.01.00 9-19 PL/DS
WEEKEND LUKKET ——
Man 17.01.00 9-19 NLH/RR
Tir 18.01.00 9-19 NLH/RR
Ons 19.01.00 9-19 DS
Tor 20.01.00 9-19 PL/DS
Fre 21.01.00 9-19 RR/DS

Dato Åbningstid TA
WEEKEND LUKKET ——
Man 24.01.00 9-19 PL/RR
Tir 25.01.00 9-19 DS
Ons 26.01.00 9-19 NLH
Tor 27.01.00 9-19 NLH/DS
Fre 28.01.00 LUKKET ——
WEEKEND LUKKET ——

5. SEM. JULEFROKOST
LØRDAG D. 11. DECEMBER
I KLUBBEN
BILLETTER SÆLGES AF HR FRA TORSDAG
D. 2/12
SIDSTE FRIST FOR BILLET TORSDAG D.
8/12
PRIS 30 KR
SPISNING STARTER KL 19.00
Evt. resterende billetter kan købes fra tirs-
dag d. 7/12

Med julekærlig hilsen 5. sem HR
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Fase II
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 undervisningspro-
grammer. 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

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!

Åbningstider i december
Fredag d. 16. december lukker læselokalerne kl. 16.00 og LKF vil være lukket.
Jul & Nytår

LKF og læselokalerne holder åbent som følger:

Torsdag d. 23. december: 9.00-17.00
Fredag d. 24. december til og med Søndag d. 26. december: Lukket
Mandag d. 27. december til og med Torsdag d. 30. december: 9.00-17.00
Fredag d. 31. december og Lørdag d. 1. januar 2000: Lukket
Søndag d. 2. januar 2000: 9.00-17.00

Studietilbud
DET INTERNATIONALE KON-
TOR
Kære internationale kontaktpersoner (og andre)
Her er Nyt fra Det internationale Kontor for no-
vember 1999 på web adressen
http://www.ku.dk/sa/inter/
Overskrifterne er som følger:
Internationalt nyt
Undervisningsministeriets Inspirationskorps
„Vest er bedst“ - uddrag af artikel i UVMs nyheds-
brev
EU nyt
SOCRATES programmet: IC ansøgningen 2000/
2001
TEMPUS programmet: Vejledning for ansøgere
2000/2001 og 2001-2002
Nye EU-publikationer på nettet
Nordisk nyt
Forskningsmidler fra Øresundsuniversitetet
Dansk institutionsregister på web-en
Stipendier

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Stipen-
dium, sommersemester 2000
Nordisk Stipendieordning for Baltikum og Det nord-
vestlige Rusland
1999 og 2000
Alexander Onassis Public Benefit Foundation:
Fellowships programme
2000/2001
British Chevening Scholarships 2000/2001
A.P. Møllers Fond for islandske studerende ved
højere læreanstalter
i København
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze,
2000.
Scholarships fra The Nordic Association for
Canadian Studies 2000
Andet
*Konferencer
*Praktikplads ved Den Danske Ambassade i Ber-
lin
Med venlig hilsen

for/Elin Kibsgaard og Karin Klitgaard Møller
B. Pedersen
Elin Kibsgaard
elk@adm.ku.dk, tel. +45 35 32 38 99, fax +45 35 32
39 00
The University of Copenhagen, The International
Office
Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen
K. (sent by bep@adm.ku.dk)

25. NOVEMBER 1998
Hvert Træk i dit Ansigt,
hver Kurve fra din Krop.
Hvad er mon din Hensigt,
hvornår mon du sir’ Stop.

Hver gang vor Øjne mødes,
bliver jeg forført.
Noget i mig stødes,
mit Hjerte bliver rørt.

Et Hår af gyldne Bølger,
en Stil der sir’ spar 2.
Gad vide hvad der følger,
hvad skal jeg mon tro…

U
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n
s 

d
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SKOLARSTIPENDIAT

Har du lyst til at arbejde med forskning det
næste år ?

På gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital
er vi i gang med et projet om ekstrauterin
graviditet. Formålet er, at sammenligne fer-
tiliteten efter forskellige kirurgiske behand-
lingsmetoder.
Vi har lavet en skabelon til en database, og
du skal hjælpe med at fylde databasen med
journaloplysninger og være ansvarlig for ud-
sendelse af spørgeskema til tidligere patien-
ter. Du skal være med til at opgøre og publi-
cere resultaterne og kan påregne medforfatter-
skab til minimum 1-2 arbejder. Du vil indgå i
et forskningsaktivt miljø og vil kunne få berø-
ring med udarbejdelse af forskningsprotokoller,
gennemførelse af forsøg, resultatbearbejdning
og fremstilling af publikation.

Arbejdstid og løn: 7.500 kr per måned i perio-
den 1. februar 2000 til 31. januar 2001

Interesserede bedes snarest henvende sig til:
Lisbeth Nilas, afdelingslæge, dr. med
Gynækologisk afdeling 537
Hvidovre Hospital
Kettegårds Allé
2650 Hvidovre
evt e-mail: Lisbeth.Nilas@hh.hosp.dk eller te-
lefon: 36 32 26 17

EFTERMIDDAGSFOREDRAG:
 �Evaluering af uddannelser�
ved bestyrelsesformanden
for Danmarks Evalueringsinstitut, professor
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:
Sidste udkald.

Mødeansvarlig: Finn Bojsen-Møller, vice-
studieleder

BLIV HJÆLPER PÅ EN
FERIELEJR!

Ca. 600 børn og unge får hvert år på Ungdom-
mens  Røde   Kors’   ferielejre
et pusterum fra deres til tider omtumlede
hverdag. De fleste af børnene
kommer fra familier, hvor der ikke er tid,
overskud eller økonomi til at
tage på ferie.

Du kan være med til at give disse børn og
unge en solrig oplevelse ved at
blive hjælper på en af de 13 ferie-lejre, der
ligger fordelt rundt om i
hele landet. Du skal blot være fyldt 18 år,
have lyst til at bruge en uge
af din sommerferie, og være frisk på en udfor-
dring. Det er energikrævende
at være hjælper, men glæden ved at vinde
børnenes tillid og se dem
stortrives denne uge er det hele værd.

Vil  du  vide mere,  så  ring til: Ungdommens
Røde Kors på
tlf.:  3537 2555, og få materiale tilsendt.

Der er ansøgningsfrist 1. marts. 2000

PANUM BIOGRAFKLUB
PRÆSENTERER:
Årets uhyggeligste film:
”The Blair Witch Project”
Tre studerende tog ud i en mørk skov i
Burkittsville, Maryland med deres video-
kamera for at lave en dokumentarfilm om den
lokale legende :
 ”The Blair Witch”
De vendte aldrig tilbage.
Et år efter blev deres optagelser fundet….

Sådan vælger Artisan film at markedsføre
årets store gysersensation i USA, og en nær-
mere introduktion behøves vel nærmest ikke,
eftersom stort set alle har hørt om denne
film, der med et budget på under 10.000 $
har givet baghjul til hele den kommercielle
filmindustri.
”BWP” står for en tilbagevenden til det oprin-
delige, psykologiske gys, hvor det ikke er
mængden af blod, afskårne lemmer og special
effects der er det afgørende, men den sni-
gende angst for det man ikke ser. Det man
forestiller sig er oftest værre, end det man
ser !

Panum Biografklub tilbyder billetter til:
Fredag d. 3/12 kl.21:30 i Scala, sal 1.

Før forestillingen vil der blive trukket lod om
to langærmede ”Blair Witch Project” t-shirts,
sponsoreret af Nordisk Film.
Billetbestilling hos Jesper Bergqvist på Tlf:
28-465999 /lestat@mdb.ku.dk
Tilmelding senest d. 2/12 !!

TURNUSBYTTE�TURNUS-
BYTTE�TURNUSBYTTE

Haves: Roskilde Amt med planlagt start på
RAS, medicinsk afdeling 1.april 1999
Ønskes: Københavns Amt; gerne Herlev eller
Glostrup

Henvendelse til: Jakob 40 73 34 16 (efter 1/12
på 40 40 74 73)

KVALER MED NEUROANATOMI???
...så se her:

Overlevelses-/manduktionskursus i
neuroanatomi!

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

Fredag d. 17. december kl. 13-16.
Lørdag d. 18. december kl. 12-15.
Søndag d. 19. december kl. 12-15.

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

Vel mødt!

SKOLARSTIPENDIAT SØGES
TIL FORSKNINGSPROJEKT
VEDR. KRÆFT I TYKTARMEN.

Studerende på det lægevidenskabelige stu-
dium søges til et af H:S bevilliget skolarsti-
pendium løbende fra 01. februar 2000 til
31.01.2001. Projektet: “Bakteriel induceret
frisætning af cancer vækst faktorer fra leuko-
cytter og trombocytter”  hvortil den interes-
serede studerende knyttes er en del af et større
forskningsprojekt vedrørende fremtidig be-
handling af patienter med kræft i tyktarmen.
Stipendiaten vil blive introduceret til
laboratoriets overordnede projekt, og vil blive
oplært i følgende:
· udfærdigelse af projekt protokoller
· kontakt til raske forsøgspersoner,

patienter med kræft og tilknyttet
personale

· omgang med biologisk materiale
· omgang med bakterielt inficeret

materiale
· opstilling og gennemførelse af biolo

giske assays
· oprensnings-, nedfrysnings- og

optøningsprocesser af biologisk ma
teriale

· analyse med EIA og RIA metoder
· indsamling og reg. af data
· statistiske metoder til vurdering af

data
· tolkning af videnskabelige data
· sammenskrivning og publikation af

resultater
· præsentationsteknik ved fremlæg

gelse af resultater (nationalt og in
ternationalt).

For den studerende med lyst til, mod på og
evner for forskning vil laboratoriet efterføl-
gende stile mod en fastere tilknytning efter
overstået embedseksamen. Herved kan gen-
nemførelse af Ph.D. eller disputats projekt
muliggøres.
Stipendiet honoreres med kr. 7.500,00/må-
ned (bagudbetalt).
Ansøgning inden d.17.12.99 til:

Hans Jørgen Nielsen
Afdelingslæge, dr.med.
Kirurgisk immunologisk laboratorium,
Kirurgisk gastroenterologisk afd. 435
Hvidovre hospital
Tlf. 3632 2249
Fax 3632 3760
E-mail: h.j.nielsen@forum.dk

Annoncer
ANNONCER
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JULEARRANGEMENT

Tirsdag den 14. december kl. 16.00
 i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Kort julegudstjeneste
Præsentation af studenterpræsten
Mad og vin
Højtlæsning
Ved Lis Olesen Larsen, lektor ved August
Krogh Institutet
Julesange Udvalgt og kommenteret af Finn
Bojsen-Møller, lektor  ved Medicinsk-Anato-
misk Institut og
Kjeld Bagger Laursen, lektor ved Institut for
Matematiske Fag
Musik
Rundvisning i kirken
Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen
 Studenterpræst
ved de natur- og sundhedsvidenskabelige fa-
kulteter

FOREDRAG DEN 9.-10.-99 OM DYR BRUGT I MEDICINEN.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Medicinsk-
historisk Museum

Dr. Eberhard Wolff (Stuttgart/Zürich): From Blood Transfusion to Xenotransplantation. Cultural
aspects of Steps Across the Border Between Animals and Humans. (Foredrag med lysbilleder).

Tid: Torsdag den 9. december 1999 kl. 16.00
Sted: Medicinsk-historisk Museum, Bredgade 62, 1260 København K, i auditoriet.
Der er fri adgang for alle til foredraget.

Abstract:
The talk will investigate the long list of medical practices throughout history, in which animal
substances were brought into the human body (except by eating them) for therapeutic reasons:
transfusion of animal blood, inoculation of vaccines and sera, transplantation of animal organs (such as
monkeys’ testicles and pigs’ cardiac valves), Niehans’ embryonal fresh cell therapy and - in a foreseeable
future - currently discussed techniques of xenotransplantation by genetic engineering. Humans being
“hybrids”, thus, are not just an outcome of the postmodern era.

All these practices challenge the culturally defined borderline between humans and animals (employing
the unscientific assumption that humans are not seen as part of the animal kingdom). In my presentation
I will try to describe how this crossing of the border was discussed in science and public. It will be
asked, whether the respective practices were seen as a sensation, as a scandal, a threat, as irritating,
frightening, as a blessing or as a mere normality. What concepts of animals and the human-animal-
relation lie behind the attitudes towards these practices, especially in terms of closeness and distance
between humans and animals.

Dr. rer. soc. Eberhard Wolff is research assistant at the Institute for the History of Medicine of the
Robert Bosch Foundation, Stuttgart, Germany, and research associate at the Institute and Museum
for Medical History of the University of Zürich, Switzerland. His most recent fields of research are the
role of medicine in the process of German Jewry’s acculturation in early 19th century and the role of
animals in human health. Former research topics were the history of homeopathy, the history of
smallpox vaccination, the methodology of patients’ history and the historiography of folk medicine.

Årets sidste
lange fredag i
Klubben
Så er det blevet din absolut
sidste mulighed for at komme
ned i Klubben og feste en hel
fredag. Dette prægtige
arrangement løber af staben
nu på fredag den 3/12 1999.
Der vil i løbet af dagen være
forskellige indslag, såsom live
band og promotion af
Carlsberg export.
Kort fattet kan kun siges, er
du træt af din
eksamenslæsning, eller er du
endnu ikke startet og gerne vil
skyde den af en sidste gang, så
kom ned i Klubben fredag 3/12
og kom din nabo ved.
Kærlig hilsen
Husgruppen

ANNONCER
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FUSIONS- OG MÅLSÆTNINGS-
SEMINAR
Hovedbestyrelsen har i november ‘99 for andet år
i træk, afholdt et Målsætningsseminar med delta-
gelse af repræsentantskaberne og ledende perso-
nale.

Et målsætningsseminar går i korthed ud på – ved
hjælp af en strategisk analyse – at vedtage mål-
sætninger og handleplaner, typisk nogle år frem i
tiden. Den strategiske analyse bruges til at få
klarhed over, hvilke interne/eksterne aktører der
kan hjælpe med at føre målsætningerne ud i livet,
og hvilke aktører der kan være til hinder herfor.
Den strategiske analyse giver således et finger-
peg om, hvad man skal være opmærksom for at nå
målene uden ”grundstødninger”.

For god ordens skyld skal det nævnes, at den stra-
tegiske analyse koblet sammen med vedtagelse af
målsætninger er almindeligt kendte ledelsesværk-
tøjre, som i forskellige varianter anvendes i pri-
vate virksomheder og offentlige institutioner.

På Fusions- og målsætningsseminaret blev de 6
målsætningerne fra seminaret i 1998 evalueret.
Som det kan ses nedenfor, så er de fleste målsæt-
ninger gennemført med succes.

På denne baggrund er der al mulig grund til at
sige: ”Tillykke til FADL”, - i det FADL - som en
mellemstor dansk virksomhed/organisation – på
en professionel måde har kunnet håndtere og gen-
nemføre målsætninger:

1.Fælles EDB inden 1.1.2000,-  er afsluttet/succes

2.Fælles uddannelsesstrategi,- er afsluttet/succes

3.Adskillelse af administrative og politiske opga-
ver, - videreføres, begyndende med politiker-
uddannelse. Vigtig debat er igangsat

4.Driftsmodel (for vagtbureauerne) med større
handlefrihed, - er afsluttet/succes

5. Fælles markedsføring, - videreføres ikke, men
forudsættes inddraget under målsætningen vedr.
vagtbureauer

6.Udmeldt sundhedspolitisk profil, viderefø-
res ikke, men inddrages under målsætning 3.
Der er dog igangsat vigtig debat

På Fusions- og målsætningsseminaret blev følgende
nye målsætninger og handleplaner  vedtaget:

Målsætninger og Handleplaner
for år 2000

Mål 1
Politikeruddannelse, herunder sundhedspolitisk
udmeldinger

Hvem handler
En erfaren og en uerfaren politiker fra hver kreds
+ ad hoc tilknytning af rådgivere.
Hvad skal ske og hvornår
Politikerne konstitueres inden julen 1999. Lokalt
udarbejder politikerne en grovskitse til uddannel-
sen og udvalget holder første møde senest 15.
marts 2000. HF-sekretariatet koordinere og ryk-
ker for evt. manglende aktivitet.
Den nye uddannelse skal kunne anvendes på de
nye politikere pr. 1. oktober 2000.
Evaluering
Evalueres ved næste seminar.

Mål 2
Formulering af værdigrundlag
Hvem handler
Allan Thimsen.
Hvad skal ske
Udvalg nedsættes med henblik på, at definere af
FADL´s Danmarks idegrundlag udfra alle kreds-
foreningers formålsparagraffer, således at det er
dækkende for både kredsforeninger og for vagt-
bureauerne.
Hvornår
Udvalg  nedsættes inden 1.marts 2000. Arbejdet
færdigt  inden den 1. september 2000.
Hvem informeres
Løbende orientering af repræsentantskaber og
medlemmer samt eksterne samarbejdspartnere,
nå målsætningen er færdig.

Evaluering
Godkendes på landsplan den 1. oktober 2000.

Mål 3
Analyse vedr. sammenlægning af vagt-
bureauer, herunder analyse af scenarie 3 og
4* + analyse af kredsenes fremtidige opgaver.
Hvem handler
Formandsskabet i Hovedbestyrelsen indkalder
Rådgiverforum.
Hvad skal  ske
Analyse af muligheder og nødvendigheder i
vagtburauernes fremtid. Analyse af konsekvenser
i forhold til, - økonomi, medlemmer, rekvirenter,
jura og overenskomster m.v. Analyse af kreds-
foreningernes fremtidige opgaver.
FS + Rådgiverforum udarbejder et kommissorium,
som danner rammerne for analyserne.
FS skriver – i forlængelse af den godkendte mål-
sætning – direkte til personalet
Hvornår
FS indkalder til møde inden jul. Kommissorium
skal være færdig inden den 1. marts 2000.
Hvem informeres
Personale informeres øjeblikkeligt. Medlemmer
informeres inden den 1. december 1999.
Evaluering
Løbende evaluering i relevante organer. Hoved-
bestyrelsen har målsætningen på som fast sær-
skilt punkt.

* Senarie 3 og 4 dækker over to fremtidsmulighe-
der for vagtbureauerne: Et fælles vagtbureau med
filialer i Odense, København og Århus eller Et
fælles vagtbureau placeret i én by uden lokal re-
præsentation i de 2 andre byer

Mål 4
Personaleudvikling
Hvem handler
Lederne.
Hvad skal ske
Fælles personalemøde en gang op året. Konkret-
iseres i personalepolitikken. Konkrete aftaler om
efteruddannelse.
Hvornår
Om et år fra dato.
Hvem informeres
Personalet på førstkommende Samarbejdsudvalgs-
møder.
Evaluring
Samme forum som M.U.S.

Af Bo Christensen, sekretariatschef i Hoved-
foreningen

HVOR FINDER DU FADL�S
SEKRETARIAT ?
Adresse: Panum Instituttet,
Blegdamsvej 3, afsnit l. – 2. sal rum 20
TLF. 35 39 26 41- FAX 35 39 26 05

DAGLIG ÅBNINGSTID:
MANDAG   TIL  TORSDAG
10.00 – 12.00  + 13.00 – 15.00
FREDAG TIL KL. 12.00

SEKRETARIATETS ANSATTE:
ANETTE PETERSEN      AP@FADL.DK
LINDA EDSLEV              LE@FADL.DK
 TORBEN CONRAD         TOC@FADL.DK

NB: Sekretariatet holder lukket fredag den 3.
december l999.

Da det er sidste af nr. af MOK, vil FADL gerne
benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig
jul og et godt nytår.

Sekretariatet holder lukket fra den 22. december
l999 til og med den 4. januar år 2000.

FADL
INDRE ORGANER
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VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 22/11 - 1999 – 28/11-1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2 1 1 1 2 3 3
Arbl. Vagter 6 7 8 8 6 4 3 42
Planlagte vagter 12 12 12 12 12 12 12 84
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.

HÆMODIALYSEHOLD PÅ
HOLBÆK CENTRALSYGE-
HUS
Søger 6 dialyseassistenter

Vagterne afholdes på Holbæk Centralsygehus,
hvorfor der kompenseres med 2½ times
transporttid per vagt. Tidsmæssigt forlø-
ber vagterne fra kl. 18.00 - 24.00 på alle hver-
dag samt lørdage. Arbejdet omhandler
hæmodialyse af  ambulante patienter.

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

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

Ansøgningsfrist:     Snarest.

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN !
Træffetider :
uge 48 onsdag den 1/12-1999 kl. 15.00 -
16.00 fredag den 3/12-1999 kl.
14.30 -15.30 uge 49 mandag den 6/12-
1999 kl.15.00 –16.00
Ellers er jeg selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.

Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen
og bed om at blive ringet op.

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
spritnye 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

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)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller
telefon.    Hilsen   VB

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk hen-
vendelse fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at
undgå at ringe mellem 12.00 og 13.00.

Torsdag den 9. december.
Der er denne dag lukket for henvendelse til
ekspeditionen fra kl. 14.00.

Mandag den 24. januar .
Der er denne dag lukket for henvendelse til
ekspeditionen fra kl. 12.00.

Vagtbureauet, jul og nytår.
Da dette nummer af MOK er det sidste i år,
vil vi allerede nu huske jer på, at Vagtbureauet
har lukket mellem jul og nytår. Der er lukket
fra den 24. december til den 2. januar (begge
dage incl.) for personlig og telefonisk henven-
delse til ekspeditionen. I kan selvfølgelig på
sædvanelig vis ringe til Vagtafdelingen.

SIDSTE LØN I 1999.
Sidste lønkørsel for 1999 er den 3. januar
2000. D.v.s. at alle lønsedler/styrkelister der
er os i hænde den 3. januar 2000 kommer med
i a-indkomsten for året 1999, og lønsedler/
styrkelister efter denne dato kommer med i
a-indkomsten for året 2000.  Vær selv op-
mærksom på, at få lønsedler/styrkelister
korrekt afleveret!

Skattekort.
Husk at aflevere skattekort for år 2000. Har
vi ikke et nyt skattekort ved første lønkørsel
for år 2000, skal vi trække 60% i skat uden
fradrag. Sådan er de skattemæssige regler.

Navneskilte !
Der er  navneskilte til alle nyindmeldte fra
efteråret 1999.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen:22/11-1999 –   28/11-1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 7 9 8 11 10 14 4 63
udækket 0 0 0 0 1 0 0 1 1,6
15-23
bestilt 16 14 13 15 21 9 7 95
udækket 0 0 0 0 1 0 0 1 1
23-07
bestilt 8 12 17 18 14 8 10 87
udækket 0 0 0 1 0 0 0 1 1
ialt
bestilt 31 35 38 44 45 31 21 245
udækket 0 0 0 1 2 0 0 3 1,2
dæknings % 100 100 100 97 95 100 100

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

Vagtbureauet
VB MEDDELER
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UNDERVISER SØGES TIL VT-
KURSET
Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets
modul 5 og afholdelse af VT-prøven. Du skal
kunne undervise på næstkommende semesters
kurser, begyndende engang i februar år 2000.
Pensum
Modul 5 omhandler følgende:
Observationskemaer og ventilatørens arbejde
gennemgåes, og der afholdes en workshop med
praktiske øvelser, hvor holddeltagerne er delt
i et tidligt og et sent hold.

Prøve:
Prøven er en multible choice eksamen med
teoretiske og praktiske spørgsmål. Du skal
blot være til stede, mens kursisterne tager
prøven.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være
rutineret ventilatør. Har du undervisnings-
erfaring, er dette naturligvis en fordel.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca.
kr. .245,- pr. time.
For tiden afholdes fire VT-kurser per seme-
ster; dette indebærer 16 undervisningsmoduler
hvert år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og
sendes til:

FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag den 15. decem-
ber  1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere
om stillingen, er du meget velkommen til at
kontakte vagtcheferne på telefon 35 24 54 04.

 HJEMMEVENTILATØRHOLD
4627
Søger 3 nye medlemmer

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af
12 timer) skal dække 3 ugentlige dagvagter
(12 timer) 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 behandlings-
planen har barnet fået lagt to plastikrør op i
næsen, som skal soigneres og suges efter be-
hov. Arbejdet består altså dels i typiske ventil-
opgaver 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
eksamensmåneder

· 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 8. decem-
ber 1999 inden kl. 12.00 på Vagtbureauet.

HOLD 4619 I NORDSJÆL-
LAND 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 ka-
nyle og sug. Derudover giver vi den medicin
der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på
helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/
video.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfa-
ring 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 føl-
ger 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.
Du skal kunne komme til næste holdmøde d.
7/12-1999

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 6. decem-
ber 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

VB, fortsat.

HAR DU EN GOD IDE TIL ET
STUDENTERSOCIALT ARRAN-
GEMENT, 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.
Pengene uddeles af de to forretningsudvalg for
hhv. Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab.
Uddelingerne sker 4 gange årligt med ansøgnings-
frister 1/1, 1/4, 1/6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturviden-
skab på Københavns Universitet. Der gives princi-
pielt støtte til hvad som helst der er dækket af
denne brede definition. Der er blevet uddelt til
både interessegrupper, sportsklubber, studenter-
cafeer, rusture, seminarer og weekendture, lige-
som studentercentret på Jagtvej og Universitets-
radioen har fået støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller
igangsættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?

Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til
løbende eller tilbagevendende udgifter såsom fast
leje eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studiet-
ure. Endelig vil vi ikke betale udgifter som med
rimelighed kan afholdes af universitetet, såsom
feltarbejde eller istandsættelse eller leje af uni-
versitetets lokaler.

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 enkelt
person

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

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

af bil, materialer, rekvisitter, andre an
skaffelser eller andet.

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

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

VB & BOGLADEN
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EXCHANGE � GRUPPEN

KLINIKOPHOLD ARRANGERET MED
EXCHANGE

STADIG ATTRAKTIVE LANDE TILBAGE!

IMCC Exchange arrangerer klinikophold af 1 må-
neds varighed i mange forskellige lande.

For at ansøge om et klinikophold skal du have
bestået første del af studiet.

TROPEKURSUS

-interesserer du dig for international sundhed?
-kunne du tænke dig at være med til at organisere
et kursus for 100 søde, engagerede mennesker
med vidt forskellig baggrund.
-og vil du være sikker på at komme på Trope-
kursus, selvom du endnu ikke har planlagt en tur
til ”de varme lande”.

Så har du nu muligheden for at melde dig som
arrangør af Tropekurset 2000.

Kurset ligger i August og du skal regne med at
bruge noget tid på planlægningen i løbet af for-
året, samt i ugen op til kurset.

Lønnen er - udover en gratis bogpakke – spæn-
dende arbejde med en masse engagerede menne-
sker, og ikke mindst; sjov og ballade.

Hvis det er noget for dig, så skriv en  kort mail til
os om hvem du er, hvor langt du er i studiet og
hvorfor du vil være med. Vi skal ha’ din mail
senest d. 10. 1. 2000.

Med venlig hilsen

Steen Villumsen s.villumsen@get2net.dk
Anne Lomholt alomholt@mdb.ku.dk

IMCC

KATOLSKE MEDICINSTUDE-
RENDE

Sammenslutningen af Katolske Studerende afhol-
der i dag onsdag d. 1. December foredragsaften.

Emnet er Læger uden Grænser.
Foredragsholder er stud. med Marie Louise Nørre-
dam.

Arrangementet finder sted kl 19.30 i SAKS’ loka-
ler, som du finder i
Westend 13, st tv – 1661 København V

Alle er velkomne

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske
Selskab

Så er det igen tid til at mødes.
Som altid mødes vi den første onsdag i hver må-
ned og næste gang er onsdag d. 1. december 1999,
kl. 1600. Vi mødes i FADLs mødelokale (1.2.15)
og på disse møder giver en studerende et aktuelt
oplæg og vi diskuterer fremtidige projekter.

Foreningen er ikke kun for ”gamle” medicinstude-
rende. Alle kan være med og alle kan få noget ud
af møde op. Den ”yngste” er på 1. sem. og den
”ældste” er på 11. sem.

Det koster kun kr. 30,- per semester at være med-
lem og for denne pris har du gratis adgang til de
foredrag og andre aktiviteter vi arrangerer, samt
mulighed for at komme til kurser som kun SATS-
medlemmer har adgang til. Kom og hør hvad vi
laver.

Besøg også vores hjemmeside :
www.studmed.ku.dk/SATS

Og HUSK foredraget ved LÆGEAMBULANCEN,
hvor en læge kommer og fortæller om den
præhospitale behandling lægeambulancen kan yde.
Tid 8. december 1999, kl. 1600
Sted Victor Haderup Auditoriet
Pris kr. 20,- (for ikke-medlemmer)

Basisgrupper
TUTOR NEWS

SOMMER OG VINTERTUTORER,
Der afholdes møde i studenterklubben TIRSDAG
d. 7. december klokken 17.00, hvor Charlotte
vil holde et længere foredrag om hvordan man
udfylder lønsedler!

VINTERTUTORER
Læseteknikkursus er fastlagt til FREDAG den
11/2-2000 klokken 18.00 til 21.00, og LØRDAG
den 12/2-2000 kl. 12.00-15.00. Husk at der er
OBLIGATORISK fremmøde, så sæt kryds i ka-
lenderen allerede i dag!!!

Glædelig jul og godt nytår
Gordon

BOLIVIA OG GHANA

Kunne du tænke dig at indsnuse Sydamerikas eksotiske dufte eller for-
nemme
Afrikas mystik i 14 måneder? Med IMCCs Ulandsgruppe kan du og din
eventuelle
partner forbedre sundhedsforholdene for nogle af de dårligst stillede
befolkningsgrupper i verden og opleve fremmede kulturer 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 ansøgningsskemaet på IMCC kontoret.

NB! Der er en del lande,
der også tager præ-
klinikere; Det vil sige, du
skal blot have bestået din
anatomi I.

Så: Har du lyst til at prøve
din faglighed af, samtidigt
med en STOR kulturel op-
levelse er klinikophold ar-
rangeret med Exchange
din mulighed.

Du skal bare huske på at
ansøgningsfrist er 3 måne-
der før opholdets start.

For ophold i juni, juli og august er ansøgningsfrist
d. 15. februar.

Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange
i vores kontortid: 16 –18 i lige uger, 12-14 i ulige
uger.

God fornøjelse.

INDRE ORGANER
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BREV FRA DEN ANDEN SIDE
AF VEJEN.

Jeg tillader mig at skrive til dig, ja dig. Vi kender
nok ikke hinanden, mere det er ligesom om det er
mere personligt, næsten intimt. Rolig nu, vi skal
ikke smide tøjet, dette er ikke et referat fra en
rustur eller en moderne teaterforestilling.
For at være helt ærlig, her i moralens årti, så er
dette en hvervekampagne. Jeg prøver at få det til
at ligne noget andet, men sandheden er at du
bliver forhåbentligt manipuleret med.
Hvad er formålet ? Prøv at løft dit hovedet fra
bøgerne, og betragt den bog du sidder med.
Sandsynligheden taler for at den er fra FADL´s
Forlag. Pæn bog, ikke ? God indbinding, lækker
kvalitet papir, ikke for mange stavefejl, måske en
figur eller et fotografi har sneget sig ind, prisen er
vel heller ikke for gal, og ikke mindst, DU SKAL
LÆSE DEN....
Enten er den pensum, eller også er du så sent på
den at du tror at du kan klare eksamen ved at

syrelæse et kompendium - og de er faktisk bla.
skrevet med det formål for øje...
Og nu til det personlige : Jeg har været med til at
lave nogle af dine lærebøger. Ikke noget stort, og
du tænker nok, at jeg er een af disse altruistiske
fjolser, der, hvis det ikke lige var Forlaget, så var
aktiv i Repræsentantskabet, SIMS, DIMS, IMCC,
studenterklubben, A38 eller studenterkantinen,
groft sagt ihvertfald en af disse sammenslutnin-
ger af frivillige der ikke gør nogen forskel....De
skulle passe deres studier, skulle de !
Ser du, der er bare den hage ved det, at vi medi-
cinstuderende faktisk har det bedste udgangspunkt
for at vurdere hvilke bøger vi har brug for- Vi er
slutbrugerne, og vi ejer tilfældigvis et forlag, hvor
vi udgør bestyrelsen og initiativgrundlaget, og en
god del af arbejdskraften...
Ja, ja, og det gør I skidegodt, og bliv ved med det
venner ! Du skal til eksamen om et øjeblik, og
hvad ville Du få ud af at bruge noget af dit intel-
lektuelle overskud, sparsomme fritid, og målret-
tede ego i FADL´s Forlag ?????  Jeg aner det ikke
!

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Program for efteråret
1999:
02.12 The Nightmare

Before Christmas

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.

Dette stop-motion-eventyr om Halloween-kongen Jack
Skellington, der som løsning på en midtvejskrise stjæler
julemandens job, bygger på en ide, Tim Burton udviklede,
da han i starten af 1980'erne arbejdede på Disney-studierne
som instruktør af stop-motion-kortfilm. Der gik ti år, før
Disney godkendte projektet. Det var studiets første lange
stop-motion-film. Danske Jørgen Klubien var involveret i
designs og storyboards. Handlingen udspilles i en grafisk
verden designet med inspiration fra Mario Bava og tysk
ekspressionisme, befolket af groteske stop-motion-væsner
og filmet med rig brug af dramatisk belysning og elegante,
udtryksfulde kamerabevægelser. En triumf både teknisk og
kunstnerisk, med energiske sange af Danny Elfman.

THE NIGHTMARE
BEFORE CHRISTMAS

Instruktør: Henry Selick

GRYM JUL

Midvinternattens köld är svår
Tio små nissar i djup snö går
Rävsax gömd under skynke vitt
knipsar nisse av på mitt
Livsandarna snabbt för honom tryter
snart i sitt eget blod han flyter

Nio små nissar i midnattstimma
traskar fram i månljus dimma
Ugglan hoar i sitt näste
istapp faller från sitt fäste
Nisse spetsas utav tappen
tomte ligger död på trappen

Utanför står gröten och ångar
alla nissars intresse den fångar
Under stigande hunger fatet sig nalkar
en stackars tomte som på kanten halkar
Han simmar och kämpar sig svettig och blöt
men sjunker likväl i kvicksandslik gröt

Jeg har været med i Forlaget i fem år, det sidste
år meget aktivt, har mødt en masse interessante
forfattere, læst korrektur og rettet manuskrip-
ter, sat mit præg på flere bøger, sågar fået mit
navn i et par af dem, lært en masse om nogle
specialer der interesserer mig, spist nogle gode
middage, fået nogle gratis bøger, og haft det væl-
dig hyggeligt med de andre forlagsfolk- og brugt
et ½ år ekstra på studiet på denne konto.
- Og hvad har JEG så fået ud af det ?    Jeg har sgu´
gjort en forskel - og det skulle du tage og prøve -
det føles godt !
Natale hilare et Annum Festum
Klaus. stud.med 11 sem., medlem af FADL´s For-
lags Bestyrelse.
Nu sidder du der, med krummer i skægget og
tårer i øjnene, og mumler stille “ Jeg vil også gøre
en forskel, men hvordan ?” Inden du banker hove-
det mod væggen så søg om at blive associeret via
www. fadl.dk/forlag, mail til jan@fadl.dk, eller
tast 35 35 62 87. Særligt nysgerrige tager skrid-
tet fuldt ud og træder indenfor på forlagets
addresse Blegdamsvej 35 st. v.

Många springor stugan har
när sju små tomtar in sig tar
Katten som bakom dörren ruva
slukar nisse med hull och luva
Resterna utav tomtehand
slickar misse av från tand

Sex små nissar mot julbordet ila
snart de uppför bordsbenet kila
När sista tomten över kanten hasar
han tappar greppet och nedåt rasar
Nisse faller nedåt likt ett lod
mattan färgas röd av tomteblod

Tomtar fem i väldig iver
springer runt, ty hungern river
Nisse snubblar på sitt skägg
faller rakt på knivens egg
Lille nisse, stackars saten
rinner ut i sillsalaten

Fyra små nissar har festat på sill
och nu törsten sin släcka vill
Mot glöggen de springer i samlad tropp

och tar för sig i varsin kopp
Ner faller nisse i glögghett hav
likt skållad mandel hans skinn faller av

Tre små tomtar i granen sig svingar
mellan ljus och änglavingar
Nisse sig för nära våga
strax han står i ljusan låga
Doftar snart likt vidbränd stek
ångrar då sin ystra lek

Två små tomtar omkring sig tittar
då en smällkaramell de hittar
Nisse ner på den strax hoppar
men för detta den ej stoppar
I tak, på golv, på gardin med frans
finns nu nisses hjärnsubstans

Husbonn’ stiger upp i natten
för att kasta lite vatten
Under husbonn’s tunga toffla
nisse bliver till krämig våffla
Snön ligger vit lite här och var
inte en djävla tomte finns kvar

INDRE ORGANER
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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

Den nye studieplan:
Hvordan bliver den?

Ved du ikke hvad den nye studieplan er for noget? Eller
er du bare i tvivl om hvordan det hele præcist kommer til
at foregå?
Så læs videre!

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er begyndt at
udgive et nyhedsbrev, der i skal informere studerende,
lærere og ansatte om den nye studieplan. Nyhedsbrevet
vil i fremtiden udkomme en gang om måneden, og give en
systematisk, letlæselig og forholdsvis kortfattet
gennemgang af planen som den fremstår nu og skrider frem
i øvrigt. Brevet findes flere steder på adressen:

www.sund.ku.dk

hvor man også kan læse meget mere om ideen med
nyhedsbrevet mm.

Men for den dovne er her et uddrag fra det første nummer
af nyhedsbrevet, nr. 1 oktober 1999:

De overordnede rammer for udformningen af den ny
lægeuddannelse - indførelse af bachelorgraden,
afkortning af kandidatuddannelsen og uændret
ressourceramme
De helt overordnede rammer for udformningen af
studieplanen har dels været et påbud fra Undervisnings-
ministeriet om indførelse af bachelorgraden i medicin efter
tre års studier og en afkortning af kandidat-udannelsen
med ét semester til 12 semestre i alt, dvs. mulighed for at
opnå kandidatgrad efter yderligere tre
års studier, dels fakultetsledelsens ønske om, at
studieplanen holder sig indenfor de nuværende
ressourcemæssige rammer for lægeuddannelsen,
korrigeret for den ovenfor omtalte afkortning af
uddannelsen med ét semester.
Bachelorgraden i medicin skal ikke være kompetence-
givende, men give en bred indføring i medicin. Idet man
forventer, at ikke alle bachelorstuderende vil forsætte på
kandidatuddannelsen, har man valgt at placere
hovedparten af de teoretiske fag i bacheloruddannelsen,
mens hovedparten af de kliniske kurser placeres på
overbygningen. Bachelorudannelsen vil omfatte 1. del af
uddannelsen, dvs. de basale medicinske fag, 2. del af
uddannelsen, dvs. de integrerede organkurser, og endelig
1. semester af uddannelsens 3. del, dvs. grunduddannelsen
i intern medicin og kirurgi m.m. Bacheloruddannelsen
afrundes dels med en selvstændig, fri opgave (Osval I),
dels med en integreret prøve i alle fagene på 1. – 6. semes-
ter. Yderligere information om bacheloruddannelsen og
-graden i medicin kan findes på linket
“Bacheloruddannelse og -grad i
medin” under linket “Indstilling om ny studie-og
eksamensordning for medicin, juni 1998".

de traditionelle er studenter-aktiverende undervisning
(SAU). SAU dækker flere undervisnings-former, bl.a.
problembaseret indlæring (PBL), case-baserede øvelser
i grupper eller hold, øvelser i laboratoriet, klinikken m.m.

Flere faggrupper, herunder de biomedicinske fag i 1. og 2.
del af uddannelsen og de para-kliniske fag senere i
uddannelsen, er i den ny studie- og eksamensordning
styrket ved, at der i undervisningen fremover skal lægges
mere vægt på forståelse og indsigt i principper, og mindre
vægt på detailviden og udenadslære, som hurtigt glemmes
igen. Andre faggrupper er styrket ved, at der skal opsættes
målkrav for den studerendes færdigheder ved eksamens-
tidspunktet. Det gælder f.eks. ved de kliniske ophold,
hvor det skal præciseres, hvilke kliniske færdigheder m.m.,
kandidaten skal beherske i en sådan grad, at de kan
anvendes umiddelbart
efter uddannelsens afslutning, og hvilke færdigheder, der
skal være bekendt i et sådant omfang, at træning med
henblik på opnåelse af rutine kan indledes ved
turnustjenestens begyndelse.
Ifølge studieordningen skal undervisningen i medicin
som hovedregl fordeles mellem de forskellige
undervisningsformer efter nedenstående skabelon:

· Forelæsninger : Max. 7 timer pr. uge
· Hold-undervisning: 4 timer pr. uge
· SAU, inkl. PBL og øvelser: Min. 4 timer pr. uge

Under linket “Undervisningens omfang og former” un-
der linket “Indstilling om ny studie-og eksamensordning
for medicin, juni 1998" findes yderligere information om
studenter-aktiverende undervisning og prioriteringen af
de forskellige undervisnings-former under den ny studie-
og eksamens-ordning.
I studieordningen er uddannelsen opdelt i fire
dele:
1. del: Basale medicinske fag (1.-2. sem.)
2. del: Integrerede organkurser (3.-5. sem.)
3. del: Grunduddannelse i intern medicin

og kirurgi m.m. (6.-9. sem.)
4. del: Specialeorienteret klinisk grund-uddannelse

(10.-12. sem.)

Forskellen mellem undervisningen under den
nuværende og den kommende studieordning
vil ikke komme til at gå så meget på det faglige
indhold som på den måde, hvorpå stoffet
indlæres. Især er der i studieordningen lagt vægt på
undervisningsformer, som muliggør udvikling af
selvstændighed, forståelse og evne til at anvende de
erhvervede kundskaber. Studieplanen lægger derfor op
til fortsat anvendelse af de traditionelle undervisnings-
former som holdundervisning og forelæsninger, men i
samspil med undervisningsformer, som i højere grad end

Fællesmøde
Tirsdag den 7/12 kl.

16.00

Sted: FADL's mødelokale, 1.2.15, eller
Studenterrådskontoret, 1.2.5

Dagsorden:

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Opfølgning på Tidlig alm. med. og psyk.
5. Opfølgning på mikrobølgeovne
6. Overgangsordninger
7. Studienævnsmøde
8. Eventuelt

Ad 6.
Hvad sker der hvis man kommer bagud i studiet når man
er startet på den nuværende studieordning og ikke vil i
karambolage med den nye?
Birgitte Schou Rode har skrevet et oplæg om
problemstillingen, så Det Medicinske Studenterråd evt.
kunne sætte problemet på dagsordenen.
Oplægget kan rekvireres på email fra Studenterråds-
sekretær Bue Juvik (email arcus@mdb.ku.dk), eller ses
på Studenterrådskontoret.
Hvad synes de studerende? Mød op og gør din
indflydelse gældende!

Og husk: Alle kan møde op til
fællesmøderne, og alle har
stemmeret!
Der er kaffe, kage og hyggelig
steming.

Det Medicinske
Studenterråd
Ønsker alle en
glædelig jul og et godt
år 2000!

der integrerede organkurser i anatomi, biokemi,
fysiologi og paraklinik, og i 6.-9. semester bliver
der integrerede, emne-orienterede kurser i intern
medicin, kirurgi m.m. , som også vil omfatte dele af
de adfærds- og samfundsvidenskabelige fag samt de
parakliniske fag.

Opblødning af de nuværende ganske skarpe skel
mellem fagene har været et styrende princip
for udviklingen af studieordningen.
Studieplanen skal rumme både integration af
fag og undervisning på samme semester eller
studietrin (horisontal integration) og integra-
tion af fag og undervisning gennem
studieforløbet (vertikal integration). Horisontal
integration af fagene under studieplanen skal
ske ved, at der i udstrakt grad etableres nye,
integrerede undervisningsforløb. I 1. og 2. se-
mester bliver der integrerede kurser i anatomi,
biokemi og fysiologi, I 3.-5. semester kommer

- Dette er alt hvad vi kan bringe her, men gå
selv ind og se resten på fakultetets hjemmeside;
nyhedsbrevet er 10 sider langt og absolut en
gennemlæsning værd!
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