
X-CHANGE
the world is out there

    - Oh no – The Exchange meeting is starting and I can´t leave this dying
       patient.  OK – find an excuse, find an excuse……
    - I bet they serve coffee and cookies………

BLIV AKTIV I IMCC-EXCHANGE
I vores lokale arbejde har vi kontakt med sygehuse, overlæger og medicinstuderende fra alle semestre og vi mødes og samarbejder med

stud.med.´ere fra Århus og Odense – og så er der selvfølgelig alle de studerende der kommer fra hele verden…………

EXCHANGE-MØDE ONSDAG D. 9. FEBRUAR (I DAG!) KL 19
PÅ IMCC´S KONTOR  (OVERFOR DATASALEN)
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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: IMCC-EXCHANGE

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 15, årgang 32 udkommer
14-16 Bogmarkedbogindlevering
15.00 FADL POLITIKER INTRODUKTION
19.00 IMCC X-CHANGE MØDE

Torsdag:
15-17 Bogmarkedbogindlevering
16.00 P8'n holder møde i kantinen

Fredag:
13.00 Kø til bogmarked starter. Lokal 1.2.5
LAAANG FREDAG IGEN I KLUBBEN!
17.00 ISLÆNDER PONYER I KLUBBEN
17.00++ Live musik i klubben!!

Lørdag:
Tømmermænd igen.

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE
Husk at tilmelde dig eksamen - Du har
indtil fredag!!!

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Kris

Anja
Gordon

Jakob
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Leder

AFLØSNINGSOPGAVE
Har du en speciel interesse indenfor et område, eller
har du lyst til at arbejde med pensum på en anden
måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave.
En afløsningsopgave er en opgave, der helt eller
delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere
tidskrævende end blot at følge det normale
undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at
vurdere den ekstra arbejdsbelastning, som udarbej-
delsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsop-
gave:
Anatomi I og II, cellebiologi, biokemi, fysiologi, in-
tegreret, farmakologi, mikrobiologi, genetik, viden-
skabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialme-
dicin, intern medicin (inkl. neuromedicin) og kirurgi
(inkl. neurokirurgi og anæstesiologi), retsmedicin,
pædiatri og gynækologi & obstetrik.

Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag,
som ikke er anført ovenfor, anbefales det at forhøre
sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en
vejleder, som du kan finde enten på institutterne
eller på en afdeling. Sammen med ham/hende
udarbejder du en disposition, som skal forelægges
afløsningsudvalget til godkendelse.

Ansøgning om forhåndsgodkendese skal være Studie-
nævnet i hænde senest 2 mdr. før ordinær eksamen.
Det er dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget
i god tid forud for fristen. Især for afløsningsopgaver
i cellebiologi og integreret eksamen skal du være i

LEDER & STUDIET

ONE DOWN, PLENTY TO
COME�DEBATINDLÆGGENE
DER BLEV VÆK.
Puha, den første uge er ovre og de fleste er stadig-
væk i live. Det var da rart. 2. semester nåede igen-
nem kemien, og skal nu til at lære spatium
lateropharyngeum at kende. Og 6. semester er så
småt ved at forsvinde i bøgerne sammen med 12.
semester.
Og det er jo imponerende hvilken reaktioner der er
kommet ovenpå sidste uges kæmpe indlæg - gad hvide
om der var nogen der gad og læse det? Man kan jo
godt tvivle, ovenpå den ‘telefonstorm’ der har været
her på MOK. Jeg imponeres gang på gang over den
apati de lægestuderende ved det Sundheds-
videnskabelige Fakultet lægger for dagen. Den hovne
Københavner er sgu’ en skuffelse. Jeg må indrømme
at jeg stiller spørgsmålstegn ved en hurtigt løbende
undervisers kommentar, der sammenligner dem på
den anden side af Storebælt med en flok aber. Dem
på den anden side af broen de kan i det mindste
skrive debatindlæg i deres respektive organer (OBS
& ACUTA - for den uvidende lægestuderende). Og
tilsammen er de oven i købet færre end os i Køben-
havn.
Tag for eksempel et fag fra andet semester. Første-
hjælp. Denne livsvigtige kundskab. Vi har alle været
igennem dette skramlede forsøg fra fakultetets side
på at indføre os i hvordan man redder mennesker.
Hvor mange på 7. semester kan egentlig huske det
de lærte dengang for længe siden, da en eller anden
jord og beton arbejder, forklarede dem hvordan man
giver førstehjælp. Men der er jo nok ikke penge til at
vedligeholde dette menneskereddende fag hos den
enkelte studerende. Nu har man jo også fjernet den
famøse mitochondrieøvelse fra 4. semester. Den er
der heller ikke mere råd til.
Men hvad - de medicinstuderende er jo tilfredse. I
hvert fald i følge den evaluering blandt de færdige
kandidater der blev foretaget i løbet af sommeren

(se side 4.). Men de problemer der opsummeres kan
vel næppe bringe pisset i kog hos de studerende.

BOGEN DER ALDRIG DUKKEDE
OP.
De er nu kommet igennem til trykkeren. Hmmm, nu
vil jeg bruge lidt Holbergsk logik: Jeg bestiller en
bog i 1999. ½ år efter for jeg at vide at de endelig er
kommet igennem til trykkeren. Ergo, der findes kun
et trykkeri der kan trykke bøger på dansk. Ergo, er
mor en sten.
Nå men lad nu det ligge. Der er i weekenden blevet
afholdt Dansk Grammy 2000, og det er lykkedes os
at få fat på en liste over vinderne. Vi bringer et
uddrag:

Vindere ved Dansk Grammy 2000
Årets Danske Gruppe
Husgruppen - ’69 Timer’
Årets Danske Sangerinde
Louise Isager Rabøl for tro tjeneste
Årets Danske Sanger
Simon Serbian for tro tjeneste
Årets Danske Album
Tranum, Bojsen & Quistdorf Trio - ‘Old School’
Årets Nye Navn/Stars Grønne Pris
Cirrhosis Woman
Årets Danske Sangskriver
Medicinerrevy 1999  - ‘Jeg Er Syg’
Årets Danske Hit
OG 1999-2000 - ‘Jeg vil i seng med de fleste’
Årets Udenlandske Hit
Resten af Verdens Universiter - ‘KU - That Don’t
Impress Me Much’
Årets Nye Udenlandske Navn
PBL
Årets Udenlandske Album
OBS & ACUTA - ‘OBS & ACUTA’

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, 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 Her-
lev, 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

TILMELDING TIL
EKSAMEN - SOMMEREN
2000 - VIA WWW/SEB

Det er allerede nu muligt at tilmelde
sig sommeren eksaminer via WWW/SEB
på
adressen: www/ku.dk/selvbetjening/

Til dette kræves en PIN-kode (hvis den er blevet væk
kan en ny rekvireres
hos os).

Hvis ikke du benytter dig af dette tilmeldingssystem
på WWW/SEB, men
foretrækker “blanketmetoden” kan du først tilmelde
dig på eksamenskontoret i
perioden 14.-18. februar 2000 (jvf. opslag om indteg-
ningen - se andetsteds i
MOK).

Venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret.
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st

Årets Danske Rock Udgivelse
STUD.MED - ‘Magasinet For Kommende Læger’
Årets Danske Pop Udgivelse
De Medicinstuderende ved KU - ‘Den Eneste Ene’ &
‘I don't wanna work no more’
Årets Danske Rap Udgivelse
Band I Band Hullet - ‘Et Hul Er Vel Et Hul’
Årets Danske Dance Udgivelse
Bent “Big In Japan” Castensøe - ‘Mixing The 80’s’
Årets Danske Børne Udgivelse
SEX-EXPRESSEN - ‘Cream Me’
Årets Danske Roots Udgivelse
GIM - ‘Vi Er Ikke En Forening’
Årets Danske Soundtrack Udgivelse
Medicinerrevy 1999 - ‘Ingen Dans På Neuroser’
Årets Danske Entertainment Udgivelse
Jesper Poulsen - ‘Helbredelsen’
Årets Dansktop Udgivelse
Lægeforeningens Pensionskasse - ‘Ancient Pleasures’
Årets Danske Producere
Rusvejlederne 1999 - ‘The Good Start’
Årets Danske Tekniker
Flemming Yttesen - 'Jeg er så glad for min cykel'
Årets Danske Musikvideo
Tranum, Bojsen & Quistdorf Trio - ‘The Signatures'
eller 'Lad Os Tryne Studieplanen'
Årets Danske Radiohit
Jesper L/HG - ‘Oprydningsrap’
Årets Danske Klubhit
P’18 - ‘Stegt Flæsk Mæ’ Persillesovs’
Dansk Grammy 2000 - Exportpris
Torben Larsen - ‘Papa’s Got A Brand New Bag’
Dansk Grammy 2000 - MOK�s Ærespris
Torben Larsens samlede karriere

MOK-red/Gordon Jehu

Styrende organer
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EVALUERING AF KLINISK OP-
HOLD PÅ NÆSTVED SYGEHUS
 I december gennemførte det første hold 3. semester-
studerende det kliniske ophold på Næstved Sygehus.
De har udfyldt evalueringsskemaer og 88% udtryk-
ker fuld tilfredshed med kurset. Den generelle til-
fredshed går igen i stort set alle spørgsmål. Ingen af
de studerende finder, at kurset er for langt - et par
stykker kunne godt bruge lidt længere tid. Flere af
de studerende har fået træning i kliniske færdighe-
der såsom at anlægge venflon, lave ledundersøgelser,
gennemføre hjerte- lungestetoskopi og stille røntgen-
diagnoser.
Alt i alt meget positiv læsning til inspiration for
kommende 3. sem. studerende, som overvejer, om
det „kan betale sig“ at tage til Næstved på klinisk
ophold.

Godkendt  10.01.2000
Referat nr. 7/99 af møde i Klinikudvalget
Københavns Amt den 13. december  1999
kl. 15.15.
Tilstede:  Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Svend
Larsen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl.
Niels Bækgaard (NB), ovl. Gunnar S. Lausten (GL),
ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant
(JP),  ovl. Steen Larsen (StL), 1.rl. Lars Bo Ebskov
(LBE), stud.med. Christina Engel, stud.med. Rikke
Sørensen (RS), stud.med. Arash Afshari (AA),
stud.med. Rune Mogensen (RM), stud.med. Peter
Masny (PM), stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med.
Berit Carlsen (BC), stud. med. Mette Marklund (MM),
stud.med. Iben Spanggaard (IS), Henriette Petersen
(HP),  sekretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lis-
beth W. Jensen (LWJ)
Afbud fra: Ovl. Lene Wallin, stud.med. Ghulam Khan
Nabi, stud.med. Marianne Jørgensen..
Indbudt til mødet er studieleder, dr.med. Poul
Jaszczak samt lektor Jørgen Hedemark Poulsen som
desværre har meldt afbud.
1.Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, idet Poul Jaszczak (PJ) indleder mødet
med at orientere om den nugældende lokalaftale
mellem Københavns amt og Københavns Universitet
, hvor komp.beregningen er faktor1,75 t/uge/stud +
tilskud til tutorer på 0,83. – Herudover yder Køben-
havns Universitet 1 tm. i forberedelse til kliniske
lærere. For  kliniske lektorer sats B henvises til
lektoraftalen med 30 konfrontationstimer pr. år +
100 tm til andet arbejde, som igen kan konverteres
til 20 konfrontationstimer (50 tm pr.år). Endvidere
orientering om ny professor- aftale. - PJ meddeler,
at der er overført 5,1 mio til KA for 1999, og at
Fakultetet efterlyser regnskab for yderligere 2 mio.
fra Københavns amts Sygehusdirektorat før ny af-
tale kan indgås. – Efter en drøftelse omkring Klinik-
udvalgets problemer med  en realistisk budgetlæg-
ning, budget til undervisningsudstyr, beregning af
kompensationsmidler, der skal tilgå de kliniske afde-
linger m.v. blev det aftalt, at Poul Jaszczak, Carsten
Lenstrup og Finn W. Henriksen snarest mulig afhol-
der møde med sundhedsfaglig vicedirektør Jens Kr.
Gøtrik for at få  den nye aftale forhandlet på plads.
2.Godkendelse af referat nr. 6/1999:
Godkendt.
3.Meddelelser fra formanden:
Ingen.

4.Meddelelser fra studenterne:
a) Ny næstformand i Klinikudvalget. Christian
Engel meddeler, at hun ønsker at udtræde og takker
for en spændende og lærerig tid i udvalget.  Stud.med.
Arash Afshari tiltræder som ny næstformand pr.
01.01.2000.
b) Eksamensafholdelse på 12. semester i medi-
cin.  - I forbindelse med afholdelse af eksamen i
medicin i KA har en underviser været censor på egen
undervisningssektion, hvilket strider mod censor-
reglerne og eksamen kan aflyses, hvis dette fore-
kommer. Eksamenskontoret er blevet bekendt med
hændelsen og beklager fejlen. Udvalget enig i, at
censorreglerne skal overholdes.
c) Lektorater i intern medicin. Studenterne finder
det uhensigtsmæssigt at oprette lektorater i
subspecialer, når man underviser på tværs af specia-
lerne til klinikkerne i intern medicin. - AA skriver et
brev desangående.
d) Proxy-server. Dan Fuglø meddeler, at samtlige
filer til studenterbrug er installeret og virker på
KAS Herlev. Endvidere er alle 7.semester-brugere
for efterårssemesteret oprettet med brugernavn. E-
mail kan benyttes, når brugernavn er udleveret via
sekretariatet.Hjemmeside vil blive etableret i løbet
af februar/marts måned i samarbejde med Dan Fuglø,
Jepser Milthers samt overlæge Michael Larsen fra
øjenafdelingen og alle gode ideer modtages. – Men
der bliver et PC-problem for studenterne på Hillerød
sygehus, ligesom Hillerød formentlig først kommer
på internet fra efteråret 2000.
5. Konkrete sager til drøftelsen:
a) Tutor-opgaver. Lene Wallin har fremsendt for-
slag om mulighed for at ansætte 2 tutorer på en
klinisk  afdeling, således at der altid kunne være en
tutor til stede. BB henledte opmærksomheden på, at
der er ansat en tutor med visse opgaver/forpligtigel-
ser pr. 6 studenter, og at tutor honoreres herfor med
20 tutortimer ekstra pr. semester jf. ansættelses-
brev. FWH forespurgte, om tutorfunktionen admini-
strativt kunne deles ud på 2 personer med hver 10
timer, såfremt det er udgiftsneutralt. -  Klinik-
udvalget ønsker kopi af et tutor-ans.brev. BB oply-
ste, at der snarest ville blive udarbejdet et referat
fra SFM vedrørende kursus på Kollekolle, hvor der
bl.a. blev talt om målbeskrivelser for tutorer. -
b) Kursus for lærere i samtalemetodik på 7.se-
mester.-  Klinikudvalget har tidligere i oktober af-
holdt møde med Lab. for Kliniske Færdigheder om-
kring samtaleteknik og case-undervisning og fået den
opfattelse, at undervisningen skulle foregå på de

god tid, da der her er tre institutter involveret i
godkendelse af opgaven.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløs-
ningsopgave, at den udarbejdes med henblik på før-
ste eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan
således ikke skrive afløsningsopgave i et fag, hvor du
tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller
hvis du er udeblevet. Der er ingen begrænsning for, i
hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive en
afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Annette Jørgensen, lo-
kale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente „Generelle
retningslinier for  afløsningsopgaver“, som indehol-
der uddybende oplysninger samt et ansøgningsskema.

På evalueringsudvalgets vegne
Stud. med Katrine Bagge Iversen

KANDIDATUNDERSØGELSEN
SOMMEREN 1999
- evaluering af medicinstudiet.

Studienævnet for medicin og evalueringsudvalget gen-
nemførte i sommeren 1999 en evaluering af medicin-
studiet blandt nyuddannede kandidater. Besvarelses-
procenten blev godt 50%, hvilket må anses som util-
fredsstillende. Da de fleste spørgsmål har en ganske
høj grad af overensstemmelse, ligesom uddybende
kommentarer underbygger de konstaterede tenden-
ser og mønstre - må besvarelserne og de forelig-
gende tendenser alligevel kunne tillægges værdi.
Den sammenfattende konklusion er gengivet i det
følgende. Den samlede rapport vil blive publiceret
og omdelt til institutledere, klinikudvalg, styrende
organer.
Prækliniske fag
Disse fags omfang findes af mange at være for stort,
og specielt anses detaljeringsgraden at være for høj
- især for anatomi og biokemi. Den kliniske relevans
anses ikke for at være tilfredsstillende - i særdeles-
hed for faget biokemi. Den manglende oplevede kli-
niske relevans virker demotiverende. Mange efter-
spørger et kursus i ernæring.
Parakliniske fag
Detaljeringsgraden specielt i faget mikrobiologi fin-
des af mange at være for høj. Mens omfanget af
fagets farmakologi anses at være rimeligt, savner
adskillige en højere grad af klinisk anvendelighed.
Omfanget og indholdet af patologisk anatomi anses

for at være passende, mens den tidsmæssige adskil-
lelse af fagets to komponenter, den almene og den
specielle patologiske anatomi, opleves som værende
problematisk.
Intern medicin og kirurgi
Hovedproblemet er den utilstrækkelige tilegnelse af
kliniske færdigheder. Udbyttet af de kliniske ophold
svækkes dels pga. den dårlige udnyttelse af tiden,
dels pga. begrænsede muligheder for at arbejde selv-
stændigt under supervision. Generelt er tilfredshe-
den med den erhvervede teoretiske viden god, omend
nogle finder, at rariteter fylder for meget, og at
dette sker på bekostning af erhvervelsen af et solidt
kendskab til hyppigt forekommende sygdomme.
Studiet som helhed
Mange finder, at de gennem medicinstudiet har op-
nået en god, bred teoretisk uddannelse. Adskillige
udtrykker tilfredshed med engagerede underviseres
indsats.
Hovedproblemerne er:
* Erhvervelse af et tilfredsstillende niveau vedr.
kliniske færdigheder savnes.
* Manglende ansvar og selvstændighed begrænser
udbyttet af de kliniske relevans.
* Fase I er for omfattende, for detaljeret og af for
begrænset klinisk relevans
* En meget heterogen arbejdsbelastning gennem stu-
diet er uhensigtmæssig.

På evalueringsudvalgets vegne
stud. med. Katrine Bagge Iversen

enkelte sygehuse. Efterfølgende er planlagt under-
visning i samtalemetodik på LKF for en deltager-
kreds på 14 personer, som  udpeges af de enkelte
kliniske afdelinger. - Formanden kontakter professor
Knut Aspegren vedrørende case-baseret undervisning
med efterfølgende orientering til udvalget.. – Fær-
dig-planlægning af 7.semester: BB foreslog, at
der blev nedsat et udvalg til at varetage planlægnin-
gen af ca. 15 timers undervisning  på 7.semester,
som erstatning for tidligere udgåede forelæsninger
samt planlægning af en fast ugentlig klinikdag på 7./
8.semester. – Afventer Klinikudvalgets stillingstagen.
c) Oprettelse af lektorat i thoraxkirurgi. Der ind-
hentes yderligere oplysninger, hvorefter ansøgnin-
gen fremsendes til SFM. -. d) A og B lektorater –
Det vil fremgå af selvangivelserne, hvorvidt et B
lektorat skal ændres til A. Ansøgning skal fremsen-
des til SFM.
6.Budgetudvalget.
a)  Økonomi/refusionsmidler.  Drøftet under pkt.
1.
b) LCD-projektorer til auditoriebrug.  CL medde-
ler, at sygehusledelserne er tilskrevet om at der af
Klinikudvalgets budget er afsat i alt 120.000 kr. til 3
stk. LCD-projektorer (1 til hvert sygehus), men at
sygehusledelserne ikke umiddelbart har i sinde at
yde tilskud til projektet i indeværende budgetår.
Der indhentes nødvendige tilbud via CIK. – Der ori-
enteres om bevillingen på førstkommende lærermøde
i februar måned 2000.
7. Undervisningsplaner.
AA – Der bliver 4 store hold på 12. semester, idet der
er tilmeldt 53 studerende, men da der som tidligere
nævnt er planlagt overtal af klinikker, bliver det
ikke noget problem.
8. Universitetssekretariatet.
Intet.
9. Studienævn for Medicin: Ref. nr. 13/
99 vedlagt.
Intet.
10. Eventuelt:
a) Universitetssekretariatet. Svend Larsen med-
deler, at professorgruppen vil tage initiativ til at
invitere sygehusledelserne til en orientering omkring
universitetsfunktionen
Mødet slut kl. 17.00 – Næste møde mandag den 10.
januar 2000 kl. 15.15
Referent
Lisbeth W. Jensen  / Birthe Brogaard
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Studievejledningen
TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

15 – 16 16 – 19 Lone-Emilie Rasmussen
Tirsdag 12 – 13 13 – 16 Christian Heilmann
Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen
Torsdag 15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen
Fredag 10 – 11 11 – 14 Camilla Götzsche

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling
Rasmussen eller Christian Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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 EKSA-
MEN
 
EKSAMENSTILMELDING.
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på eksamenskontoret, i åbningstiden mandag-
fredag kl. 9-12 & 12.30-14. På gangen foran eksamens-
kontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanket-
ter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagel-
sesvist foretages skriftligt, ved fuldmagt eller efter
aftale med eksamenskontoret.
Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 7, 14-18. februar 1999.
Tilmeldinger efter tidsfristen
modtages ikke!

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?
På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne offentliggøres i MOK samt på vores
dør i lokale 9.1.33.
Vi kan blandt andet bruges til
følgende:
- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.
Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!
Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med. Desuden laver
vi hvert semester opsøgende vejledning og afholder
møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF DISSE
INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!
Som nogle måske har bemærket, starter der hvert semester nye studerende,
der aldrig har set dem før. Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om gældende regler på
studiet.
Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!
Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte
væsentlige ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny
praksis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og lign. der har betydning
for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at
den fortsat gælder - 1999-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis
en ny regel har været offentliggjort i MOK gælder den, hvad enten du har
læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig hu-
ske at overholde tidsfristerne for eksamens-
tilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.

REGLER FOR
TILMELDING TIL DE
ENKELTE EKSAMENER.
FASE I
I slutningen af 1. semester kan du tilmelde dig
tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:
- for tentamen i almen og organisk kemi: godken-
delse af obligatoriske studieelementer i almen og
organisk kemi.
På/efter 2. semester
kan du tilmelde dig eksamen i anatomi I og eksamen
i TAS.
Indtegningsbetingelser:
-for eksamen i anatomi I: godkendelse af samtlige
obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester.
-for eksamen i TAS: godkendt kursus i TAS
OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gæl-
der tillige følgende: kemi og anatomi I skal være
bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan
du ikke holdsættes på 4.semester. Uden bestået ana-
tomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.
 
På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i
cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
-godkendelse af de obligatoriske studieelementer på
4. semester samt godkendte øvelser i fysik på 3.
semester, og bestået almen og organisk kemi.
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer
i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integre-
rede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
·godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.

FASE II
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.

Indtegningsbetingelser:
·for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.
På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
-for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologi-
kursus.
-for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skrift-
lige opgaver i faget samt godkendte kliniske kurser i
intern medicin og kirurgi.
-for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kur-
ser i kirurgi og intern medicin.
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
-for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
-for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske
kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
-for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte
kliniske kurser i faget.
-for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra
vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.
På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-
laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
-for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
-for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.
-for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser
i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksamen i
psykiatri.
På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
-for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
-for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i faget samt beståede eksaminer
i farmakologi og mikrobiologi.
-for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået
eksamen i mikrobiologi.
-for forordningslære tillige: beståede eksaminer i vi-
denskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
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-for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte
kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klini-
ske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.
På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer til og med 12. semester og godkendt VKO
samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt kli-
nisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt kli-
nisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
 
OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til god-
kendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegnings-
betingelser til faget er opfyldt, herunder godken-
delse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.
Du kan tjekke om dit attesthæfte er blevet registre-
ret som bestået på adressen: http://www.sund.ku.dk./
udd/medicin./attest

TIDSFRISTER FOR
EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.

ADRESSEÆNDRING FØR
EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
eksamenskontoret, hvis du flytter umiddelbart før
eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit
eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

VIGTIGT - VIGTIGT
VIGTIGT - VIGTIGT
25. FEBRUAR 2000 ER SIDSTE
FRIST FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, fra regler og krav, som er ned-
lagt i den ministerielle bekendtgørelse om den
lægevidenskabelige kandidateksamen og i studie-
ordningen. Ansøgning om dispensation skal indsen-
des til studienævnet for medicin, som behandler og

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej!
Når du er sat på hold, må du regne med, at denne
holdplads er din eneste undervisningsmulighed på
det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver uden
nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen,
hvis der er en ledig plads på det næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er
henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en
god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen
redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisnin-
gen.

VKO - VALGFRI KURSER
OG OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier

tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendt-
gørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studie-
nævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje
sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfrist-
forlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannel-
ser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives
på maskine, underskrives samt udfyldes fuldstændigt
med fgl. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-num-
mer

- angivelse af studietrin og på fase II også
klinik udvalg

- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for

de særlige forhold, der kan begrunde en dis-
pensation)

- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2000 fredag den 25. februar.
Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede
situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og iøvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet vejledningen, der skal følges for at give
en smidig og hurtig sagsgang.

* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der

ikke er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de

obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).

ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.
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Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.

Udvalget for valgfri kurser og ophold

STUDIEOPHOLD I
UDLANDET 00/01
Nu sker det !!
Informationsmødet om ophold i
udlandet..
Som Medicinstuderende ved Københavns Universi-
tet har du muligheden for et ophold ved et Universi-
tet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et Universitet et sted i Europa
/ Norden (ECTS-aftale / NORDPLUS),i USA eller
ved selv at arrangere et ophold.
Er du interesseret i at vide:

Hvornår på studiet du kan komme afsted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvor meget det koster
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...

Skal du komme til
Informationsmøde i Lundsgaard Auditoriet
Mandag D. 14/2 2000 kl. 16.00
og
Torsdag D. 17/2 2000 kl. 16.00

Der vil hovedsageligt blive informeret om procedu-
rer vedr. vores samarbejds-universiteter (ECTS-pro-
grammet og NORDPLUS).  Derudover gennemgås
det, hvordan man selv arrangerer et ophold i udlan-
det (f.eks. USA, Australien, Canada osv.).

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderli-
gere information fås ved henvendelse i studie-
vejledningens internationale træffetider v. Chri-
stian Heilmann eller Maria Salling Rasmussen.
_____________________

GENERELT OM
STUDIEOPHOLD I EUROPA:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit stu-
dium til en række universiteter i EU. Der vil være
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostningerne i forbindelse med ophol-
det.

Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 20 universiteter (i 13 forskellige EU- lande),
der deltager i ECTS (European Community Credit
Course Transfer System).

Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års va-
righed, og skal minimum være af 3 måneders varig-
hed, hvor man følger kurserne i deres normale for-
løb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet et informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold - af ensartede kurser - ved et af de
samarbejdende universiteter. Det er således muligt

MULIGE LANDE OG
UNIVERSITETER:
Land Universitet Land Universitet
Belgien Bruxelles Sverige Göteborg
Finland Kuopio Sverige Karolinska
Frankrig Paris Sverige Linköbing
Frankrig Rennes Sverige Lund
Frankrig Strasbourg Sverige Uppsala
Grækenland Kreta Sverige Umeå
Holland Leiden Norge Bergen
Italien Bari Norge Oslo
Italien Napoli Norge Tromsö
Italien Firenze Norge Trondheim
Italien Perugia Finland Helsingfors
Portugal Coimbra Finland Kuopio
Schweiz Lausanne Finland Tammerfors
Spanien Barcelona Finland Uleåborg (Oulo)
Spanien La Laguna Finland Åbo (Turko)
Spanien Madrid Spanien Oviedo
Spanien Valencia Spanien Valladolid
Sverige Karolinska Tyskland Berlin
Tyskland Götingen Tyskland Münster
Østrig Vienna Ungarn Debrecen

at gennemføre et ECTS-studieop-
hold uden studietidsforlængelse.
Såfremt opholdet ikke er
studietidsforlængende kan du
medtage din SU under opholdet.

Det modtagende universitet er
sædvanligvis behjælpelig med at
finde bolig, og oftest arrangeres
et kortere, intensivt sprogkursus
i tilslutning til opholdet.

Den nye ansøgningsfrist for
disse ophold og stipendier er

Fredag den 24. marts 2000 kl.
12.00.

Ansøgninger modtaget for sent vil
ikke blive taget i betragtning.

Informationsmateriale fra alle uni-
versiteterne kan erhverves via
internettet på nedenstående
adresser eller lånes til kopiering
mod aflevering af studiekort
el.lign. hos studienævnssekretær
Gitte Birkbøl.  Ansøgningsskemaer
til studieplan og stipendier kan udleveres ved hen-
vendelse hos Christian Heilmann eller Maria Salling
Rasmussen.

ECTS:
 http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

NORDPLUS:
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

Vi ses !!
BEITOSTØLEN 2000
Igen i år vil der være mulighed for at få to medicin-
studerende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.

Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.

Opholdet ligger i uge 14 (første uge i april)

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal
være os i hænde senest tirsdag den 29. februar.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studie-
vejledningen hos Ulrik.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN
HVIS DU ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

EKSTRA TID TIL EKSAMEN
HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.

Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet
med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en
erklæring, der dokumenterer din ordblindhed over-
for censorkollegiet. På erklæringen står der natur-
ligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 25. februar 2000.

STUDIET
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Fase I
FRITAGELSE FOR KEMI?
Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen
med kemi som valgfag på A-niveau, eller har gået på
matematisk - kemisk gren, kan du fritages for medi-
cinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en
attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte Birkbøll
lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og
studiesekretæren for kemi får besked om fritagel-
sen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse
med indskrivning af karakter for eksamen i anatomi
I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på frita-
gelsen.

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat
til eksaminatorier og øvelser i kemi. Skulle du have
lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig
velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi
behøver du ikke aflevere kopi af dit eksamensbevis.
Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, mod-
taget besked fra matriklen om, at keminiveauet sva-
rer til kemi på A- niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk
studentereksamen får du ikke fritagelse for kemi på
baggrund af gymnasieniveau kemi.

KLINISK GRUNDKURSUS
3. SEMESTER
Klinisk grundkursus afvikles i
forårssemestret 2000 i maj og juni.
Holdene fordeles på de to måneder.
Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold,
f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan
det meritoverføres, så man fritages for det kliniske
grundkursus. IMCCs prækliniske ophold kan godken-
des, eller man kan selv arrangere et ophold på et
hospital. Opholdet skal være af to ugers varighed på
en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal
være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i
dagvagt.

Der må ikke arrangeres ophold på universitets-
hospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse.
Du kan afhente en attestationsblanket i studienævns-
administrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man
afmelde sin plads på det kliniske grundkursus, da
det koster mange ressourcer at oprette flere hold
end der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at
du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til
at søge om gentagelse af den kliniske undervisning,
hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ophol-
dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette
Jørgensen inden du afmelder dig.

ÆNDRING AF 3. SEM STATISTIK
UNDERVISN. F00

Hold 308
2EX udgår :
TIR 22.02. 08-10 DA 2ex
Erstattes af:
TOR 24.02 14-16 Teilum C 2ex
3ØV udgår:
TOR 24.02 14-16 Teilum C 3øv
Erstattes af:
MAN 28.02 12-14 DA 3øv
Studiesekretær Hanne Holm, Medicinsk Genetik

Det kliniske ophold skal være godkendt senest inden
tilmelding til eksaminerne på 6. semester.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest fredag den 3. marts kl. 12.00.

De endelige holdlister hænges op i midten/ slutnin-
gen af marts. Herefter vil der være en ganske kort
bytteperiode.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale 9.1.41.

Fase II
TIL 10. SEMESTER VED
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET OG
KØBENHAVNS KOMMUNE
Ombytning af forelæsninger i
oftalmologi
Fredag d. 11.02. kl.13.15 - 14.00 afholdes forelæsnin-
gen “Lens”
Fredag d. 25.02 kl. 13.15 - 14.00 afholdes forelæs-
ningen “Synsbaner”

Venlig hilsen Laura L. Johnsen, Studentersekretær

VKO-KURSUS
Sygdomsforebyggelse og
sundhedsfremme
22.-26. maj 2000
Læger har op gennem historien spillet en central
rolle i sygdomsforebyggelsen. Sygdomsforebyggelse
og sundhedsfremme er aktiviteter, der nyder poli-
tisk bevågenhed i disse år og forventningerne er store
til lægernes indsats. Viden om forebyggelse kan der-
for være nyttig for vordende læger. I dette kursus vil
vi behandle spørgsmål som: Hvordan finder man ud
af, hvor forebyggelsen skal sættes ind? Skal det være
over for de mest udsatte grupper eller hele befolk-
ningen? Hvilke metoder er mest anvendelige? Hvad
bringer udviklingen inden for genetikken af mulighe-
der og problemer? Hvordan opfatter forskellige be-
folknings- og faggrupper forebyggelsen? Hvordan har
man i tidligere tider søgt at forebygge sygdomme?
Hvilke opgaver skal henholdsvis almen praksis og
sygehusene have?

Dette kursus vil derfor handle om forebyggelse og
sundhedsfremme ud fra mange vinkler. Underviserne
er forskere, der arbejder med forskellige aspekter af

forebyggelse og undervisningen vil foregår med ud-
gangspunkt i deres forskning.

Der kan være max 24 deltagere.

Tilmelding til kontorfuldmægtig Bente Rønde Holm,
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, tlf. 35 32 62
50. e-mail: b.holm@pubhealth.ku.dk

Yderligere information kan fås hos forskningsadjunkt
Ulla Christensen tlf 35 32 76 63
e-mail u.christensen@pubhealth.ku.dk
eller
lektor Signild Vallgårda tlf 35 32 79 68
e-mail s.vallgarda@pubhealth.ku.dk .

PROGRAM:
Mandag 22/5
 9.00 - 11.45 Hvordan kan vi bruge vores viden i

forebyggelsen og hvilke følger får
forebyggelsen?
Hanne Hollnagel/ Anders Beich

12.15 - 15.00 Forebyggelseshospitaler
Lars Iversen og Allan Krasnik

Tirsdag 23/5 Teorier
9.00 - 11.45 Teorier og planlægningsmodeller.

Lucette Meiller/ Ulla Christensen

12.15 - 15.00 Forebyggelsesstrategier
Højrisikostrategi
Ulla Træden

Indsats overfor storforbrugere af
alkohol i almen praksis
Anders Beich

Onsdag 24/5 Sundhedsfremme i teori
og praksis
9.00 - 11.45 Lokalsamfundsintervention

Ulla Christensen/ Merete Osler

12.15 - 15.00 Øvelse med udgangspunkt i
skolebørnsundersøgelsen
Bjørn Holstein (+ evt. ph.d.-
stipendiat)

Torsdag 25/5 Historiske og politiske
aspekter på forebyggelse
9.00 - 11.45 Screening

Birgit Petersson

             Den medikaliserede normalitet
Claus Møldrup

12.15 - 15.00 Hvordan og med hvilke motiver har
man i tidligere tider forebygget
sygdom?
Signild Vallgårda

Fredag 26/5 Nye perspektiver
9.00 - 11.45 Den nye genetik, prædiktiv medi-

cin og forebyggelse
Lene Koch

12.15 - 15.00 Forebyggelse i den primære sund-
hedstjeneste:
Forebyggende hjemmebesøg.
Kirsten Avlund og Mikkel Vass

STUDIET
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Studietilbud
INVITATION

TIL HUMANBIOLOGI-
UDDANNELSEN�S
ÅBENT HUS TORSDAG D. 24.
FEBRUAR 2000  KL.15.00 DAM
AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET
Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og
har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi. Du
vil her få mulighed for at tale med studerende som er
i gang med humanbiologi-uddannelsen, og med studie-
lederen og derved få et indtryk af uddannelsens for-
løb og indhold.

På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold:
Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag
(cellebiologi og human patofysiologi) samt en række
metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag
f.eks. molekylærbiologi, patologi, mikrobiologi, far-
makologi, toksikologi, forsøgsdyrskundskab, medicin-
ske billedteknikker, medicinsk videnskabsteori samt
isotopteknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på
et universitetshospital. Studiet afsluttes med et spe-
ciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års
varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse inte-
greret med og i forlængelse af specialet, men der er
selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-
uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte:
Biomedicinske forsknings- og udviklingsopgaver med
humanbiologisk relevans i den private sektor (medi-
cinal, bioteknologi, fødevare) eller i den offentlige
sektor (sundhedsvæsen, miljøsektor, universiteter).

SYMPOSIUM
Signaling 2000 - advances in signal transduction of hormones, growth

factors, neurotransmitters and chemokines
Tuesday, 29. February, 2000.  13.00 � 17.30. Lundsgaard Auditorium

The Symposium is generously sponsored by Dynal A/S, Medinova Scientific A/S and Research Center for
Growth and Regeneration
Chairman:  Steen Gammeltoft

PROGRAM:
13.00 � 13.10

Steen Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital, University of  Copenhagen.
Introduction.
13.10 - 13.50

Thue Schwartz, Department of Molecular Pharmacology, University of Copenhagen. Viral piracy
of 7TM ‘orphan’ receptors and ligands - in vivo structure-function based drug
development.

13.50 � 14.30
Moosa Mohammadi, Department of Pharmacology, New York University. Molecular Ba-sis for FGF
receptor Dimerization, Activation and Specificity.

14.30 � 15.10
Doriano Fabbro, Novartis, Basel, Switzerland. Inhibitors of Signal Transduction as Anticancer
Strategy

15.10 � 15.30
Coffee break.

15.30 � 16.10
Søren Brunak, Center for Biological Sequence Analysis, The Danish Technical University. Neural
network methods for prediction of phosphorylation and glycosylation sites in intracellular
proteins.

16.10 � 16.50
Gunnar Nordstedt, Department of Molecular Medicine, Karolinska Instituttet, Stockholm, Sweden.
Towards an understanding of tissue specific growth hormone actions.

16.50 � 17.30
Jens C. Brüning, Department of Internal Medicine, University of Cologne, Germany. Use of
conditional knockout mice to dissect the pathophysiology of insulin resistance.

Abstracts - see BioZoom. 2000; vol. 3, no. 1. or www.biokemi.org

TIL DEM DER IKKE SKRIVER I HVAD SOM HELST

Advarsel: Sundhedsstyrelsen påpeger at STUD MED er stærkt vanedannende

Magasinet for kommende læger søger nye skribenter. Kontakt os på tlf 3811 8131 el. 3583 2864
E-mail: Studmed@fadl.dk
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Annoncer
STUDENTERGÅRDEN

Fra omkring 1. juli 2000 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor.

Optagelse er betinget af bestået 1. årsprøve el-
ler tilsvarende eksamen (et års normeret studie-
årsværk). Huslejen er p.t. 1.330 kr. pr. måned +
20 kr. i kollegieafgift. Huslejen inkluderer vand,
varme, el samt rengøring af fællesarealer. Der
er adgang til fælleskøkkener og -bad, læse- og
fjernsynsstue, have, tennisbane, billard- og
bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, va-
skemaskine m.m. På værelserne forefindes tele-
fon og internetadgang, håndvask og et klæde-
skab, derudover vil møblement i et vist omfang
kunne stilles til rådighed.

Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan til-
sendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside.

Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest lørdag d. 1.
april 2000 kl. 12,00.

IMCC

EQUIP

Så er et nyt semester startet, og alle Equip-interes-
serede indbydes til Equips første møde torsdag den
10. februar klokken 16 foran IMCC’s kontor.

Equip er en undergruppe af IMCC, der forestår ind-
samling af brugt hospitalsudstyr og sender det til
hospitaler i den 3. verden. Hvis du kunne tænke dig
at deltage i et stykke konkret hjælpearbejde, så mød
op i morgen d. 10/2 eller kontakt Ulla Sander på tlf.
3331 1868.

PRAKTIKANT I TROPERNE
(PIT)

Går du med tanken om at holde semesterfri i efter-
året og ikke rigtig ved,hvad du skal bruge tiden til,
så er dette måske noget for dig.
Vi sender medicinstuderende, der har bestået Farma
og Mikro til hospitaler i Afrika, Indien eller Sydame-
rika på ophold af 3 - 6 måneders varighed.
Opholdet karakteriseres som et udviddet klinikophold,
hvor du selvfølgelig vil komme til at stifte bekendt-
skab med de tropemedicinske sygdomme, og se hvor-
dan et hospital i den tredje verden fungerer.
Der er stadigvæk mulighed for at komme til Indien
og Sydamerika til efteråret 2000. I Indien har vi
kontakt til 4 hospitaler, hvoraf 3 ligger i den nord-
lige del af landet, og det sidste ligger i syd i nærhe-
den af Bangalore. For Sydamerikas vedkommende
har vi kontakt til 2 hospitaler i Montevideo (Uru-
guay), hvoraf det ene er et børnehospital.

Hvis du ikke lige kan overskue at rejse allerede til
efteråret, så er du velkommen til at søge om et
ophold til foråret. Hold derfor øje med vores annon-
cer i kommende MOK.

Er du interesseret i at komme ud at rejse og/eller
har du spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til Christina på tlf. 35353945.

PUBLIC HEALTH I SVING!

Et nyt semester er startet og Public Health er igen
parat til at rykke.
Vi er dog efterhånden nogle gamle hoveder, der godt
kunne bruge en frisk saltvandsindsprøjtning.

Vi tilbyder spændende projekter i Rumænien, In-
dien, Sudan mv. Vi laver forebyggende oplysningsar-
bejde. Vi arrangerer hede diskussioner om aktuelle
sundhedstemaer. Vi deltager i IMCC’s generelle sjov
og festivitas - og det er ikke så lidt!

Så
—Er du rejselysten?
—Vil du gerne ud med studiet i den store verden før
8. semester?
Eller
—Mangler din hverdag et pusterum fra al terperiet?
—Vil du have et mere sjovt semester end sidst?
—Er du interesseret i folkesundhed?
—Vil du blive bedre til at organisere dine ideer om-
kring fælles sundhed  og føre dem ud i livet?

Kan du møde op på IMCC-kontoret man d. 28/2  kl.
19.30 til kaffe og kage, og se hvordan  IMCC’ere ser
ud, og hvad vi snakker om. Vi glæder os til at se
dig!!! Uanset dit semestertrin kan du gøre en forskel
i Public Health!

BLIV AKTIV HUMANIST TIL SOMMER

Humanity in Action’s sommerprogram vil engagere danske og amerikanske studerende i menneskerettigheder
og demokratiske værdier

Da danskerne i 1943 handlede som aktive medmennesker og reddede de danske jøder til Sverige, skrev de
intet mindre end verdenshistorie. Humanity in Action (HIA) er et dansk-hollandsk-amerikansk sommer-
program, der forsøger at sikre at denne arv føres videre ved at styrke unges engagement i samfundspolitiske
forhold. Det handler om at være godt rustet, når demokratiet, menneskerettigheder og mindretal kommer
under pres.

Programmet henvender sig til studerende ved videregående uddannelser i Danmark, Holland og USA.
Danske interesserede kan indtil 15/3 2000 søge om optagelse på dette års program, der finder sted i
perioden 3/6 - 5/7 i København og Amsterdam.
I alt udvælges 10 danske, 10 hollandske og 20 amerikanske studerende. Programmet indledes i Danmark,
hvor alle 40 deltagere over fire dage mødes i København  bliver introduceret til programmet og hinanden.
Derefter fortsætter de danske og ti amerikanske studerende et intensivt program i København med
Politikens Hus som fast mødested. Dette forløber parallelt med et tilsvarende program for de øvrige
studerende i Holland.
Ansøgere skal være studerende, der kan præsentere gode studie-resultater ved videregående uddannelser.
Det er et krav, at ansøgere skal beherske engelsk både i skrift og tale samt at de kan være til rådighed for
programmet i perioden 3/6 - 5/7 2000. De skal desuden kunne dokumentere et forudgående engagement i
minoritetsrettigheder og/eller menneskerettigheder.

HIA er en non-profit organisation, som primært sponsoreres af private amerikanske donorer. HIA er en non-
profit organisation, som primært sponsoreres af private amerikanske donorer. Programmet er skabt i
samarbejde mellem HIA, Johns Hopkins University og The United States Holocaust Memorial Museum.

Hvis du vil vide mere om programmet er du velkommen til at kontakte Rebecca Blum  på tel/fax +46 8 92
84 59, email: Rebecca.blum@epsilon.telenordia.se eller Lene Rambusch på 86 29 14 91,
email:lrambusch@post.tele.dk. Begge har deltog i programmet i 1999.

Du finder desuden mere info samt ansøgningsskema på HIAs hjemmeside: www.humanityinaction.org  eller
ved at kontakte nedenstående:
Patricia Ahern
Vandværksvej 8
8220 Brabrand
Tel. 86 26 57 88
Email: miah@aabc.dk

ANNONCER & IMCC
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FADL afholder Suppleringsvalg til

Repræsentantskabet i  februar 2000

DIVERSE INFORMATIO-
NER FRA FADL�S SEKRE-
TARIAT
Fradragsberettigede kontingenter:
FADL sekretariat har den 20. januar år 2000 ind-
berettet faglige- /sær- kontingenter til skattevæse-
net.

Den opgave er tidligere blevet varetaget af FADL’s
Vagtbureau, men  blev sidst i december l999 over-
draget til sekretariatet. På grund af den relative
korte tidsfrist, har det ikke været muligt for sekre-
tariatet at anskaffe det nødvendige edb-udstyr med
hensyn til udsendelse af ”oplysningssedler” til samt-
lige medlemmer.

I nedennævnte oversigt  kan du læse hvilke  kontin-
gent-/størrelser/-typer  som er fradragsberettigede.
Fagforeningskontingenter:
FADL-kontingent for l999 årligt  1.530,00
Indmeldelsesgebyr   50,00
Restance-gebyr 150,00
Særkontingenter vedrørende
kursusforhold:
Ventilatør 320,00
Børneventilatør/børnehold 300,00
MVS 100,00

Du er meget velkommen til at kontakte sekretaria-
tet for yderligere oplysninger med hensyn til
kontingentindberetningerne. Ønsker du en bekræf-
telse på ”indbetalte kontingenter” kan denne  rekvi-
reres via sekretariatet.

Kontingent-betaling for
indeværende halvår:
FADL-kontingentet for perioden l. februar – 31. juli
år 2000 vil blive opkrævet den 16. februar år 2000
og betalingsfristen er fastsat til den 1. marts år
2000.  Ved betaling via Betalingsservice vil kontin-
gentet blive trukket den 1. marts år 2000. Kontin-
gentet udgør 725,00 kr. og er faldet med 40,00 kr.

pr. halvår. FADL’s repræsentantskab har besluttet,
at indeksreguleringen i forhold til Hovedforeningens
og Forhandlingsfondens kontingentandele ikke skal
opkræves hos medlemmer, men at Kredsforeningen
finansierer stigningstaksten til Hovedforeningen og
Forhandlingsfonden, så reelt er kontingentet nedsat
med kr. 44,50 pr. halvår.

Kontingentbetaling via
Betalingsservice
FADL’s repræsentantskab har på det sidste repræ-
sentantskabsmøde besluttet, at præmiere de med-
lemmer som vælger at betale FADL-kontingentet
via Betalingsservice, da kontingentbetaling via Be-
talingsservice er en utrolig lettelse for sekretaria-
tets arbejde. Repræsentantskabet har besluttet at
udlodde præmier for 10.000 kr. FADL’s kontingent-
gruppe har endnu ikke besluttet præmiernes stør-
relse, men i overvejelserne indgår ”gavekort til Bog-
laden på 500,00 kr.”, evt. gratis medlemskab af Form
og Fitness – 3 måneders periode = 795,00. Evt. en
lille sviptur/kroophold eller lignende – DERFOR
TILMELD DIG BETALINGSSERVICE. Tilmeldings-
blanket til BetalingsService kan afhentes på sekre-
tariatet, og skal være sekretariatet i hænde senest
torsdag den 10. februar år 2000, hvis du ønsker at
deltage i lodtrækningen om de spændende præmier.

Kontingentfritagelse:
FADL’s repræsentantskab har på sit sidste repræsen-
tantskabsmøde, diskuteret FADL’s regelsæt
vedrørende kontingentfritagelse. Repræsentantska-
bet har besluttet at følgende forhold skal være til-
stede for at opnå kontingentfritagelse.

Erasmus/Nordplus ophold
”Orlov” fra studiet
Medlemskab af anden fagforening.
Bevilling af paragraf 42/43

Tidligere har FADL bevilget kontingentfritagelse til
medlemmer som har opnået et skolarstipendiat, disse
medlemmer har desværre ikke mulighed for at opnå
kontingentfritagelse fremover.

Kontingentfritagelse kan kun bevilges i forhold til
”hele” kontingenthalvår, og bevilges ikke for perio-
der under 6 måneder. Ved kontingentfritagelse er
der ikke mulighed for at være vagtaktiv via
FADL’s Vagtbureau..

Ekstraordinær kontingentfritagelse �
oprettelse af socialfond:
Da enkelte medlemmer i en periode kan være udsat
for ekstraordinære sociale belastede situationer, har
repræsentantskabet besluttet at oprette en social-
fond, hvilket vil sige, at sekretariatet/bestyrelsen
har mulighed for at bevilge kontingentfritagelse i
ovennævnte situationer.

FADL�s medlemstilbud:
I Semesterhæftet finder du alle FADL’s medlemstil-
bud.!

Hvis du har spørgsmål til ovenstående informatio-
ner, er du som altid – meget velkommen til at kon-
takte sekretariatet.

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat
Anette og Linda

POLITIKER INTRODUKTIONSMØDE
ONSDAG D. 9. FEBRUAR

KLOKKEN 15.00-16.00

Og hvorfor nu det. Som de fleste nok burde vide, er
Fadls øverste myndighed (ud over generalforsamlin-
gen) Københavns Kredsforenings Repræsentantskab
(KKR). KKR består af 21 medlemmer af Fadl der er
valgt af de andre medlemmer. Nu ligger det således
at ud af Fadls ca. 2200 stk. medlemmer, var der
tretten (13!) der var interesserede i at stille op til
valg - hvilket betød fredsvalg. Og det er jo godt at
disse 13 gider at sidde i mange forskellige udvalg og
bestyrelser og hvad der nu ellers er. Tænk at de kan
få tid til det.
Og her har vi et lille problem. De tretten repræsen-
tanter har ikke tid til at deltage i alle disse udvalg,
bestyrelser m.m. Det er ikke fordi de synes det er
kedeligt men ligesom dig skal de bestå deres eksami-
ner. Hvis nu alle 21 pladser var besat, ville det være
utroligt overkommeligt for de enkelte repræsentan-
ter at bestå eksaminer, tage vagter osv., samtidigt
med at være engagerede i Fadl. Men det er de ikke!
Derfor har vi (KKR) valgt at udskrive supplerings-
valg i håb om at du måske har lyst til at deltage i et
spændende stykke arbejde. Der er en masse områder
hvor vi har brug for hjælp, og måske er der noget af
det der vil være interessant for dig. Det virker må-
ske lidt uoverskueligt, men de fleste af os der er

repræsentanter i dag begyndte også uden nogen idé
om hvad det var vi gik ind til - og uden noget ‘poli-
tisk’ idegrundlag. Og hvis alle de 21 pladser var be-
sat, ville arbejdet blive rigtigt nemt.
Så derfor opfordrer vi dig - ja dig - til at stille op til
valg i februar. For hvis der ikke er nogen flere der
gider, så bliver ovenstående illustration nok til vir-
kelighed før eller siden.

Skal valget fra efteråretgå om?
Nej, de repræsentanter der blev valgt i efteråret
skal ikke vælges om, de bliver siddende. Men efter-
som der kun blev valgt 13 repræsentanter, er de
resterende 8 pladser i Repræsentantskabet ledige.
Det er disse 8 pladser der er suppleringsvalg til.
Dette betyder at man ikke kommer til at sidde en
hel valgperiode, men kun indtil der udskrives næste
ordinære valg i september/oktober 2000.
Du har derfor muligheden for at prøve af hvad det vil
sige at arbejde med fagpolitik og alle mulige andre
ting.

Hvis du er i tvivl...
...om det er noget for dig, så holder vi et POLITI-
KER INTRODUKTIONSMØDE ONSDAG D. 9. FE-

BRUAR KLOKKEN 15.00-16.00. Her vil nogle af
Repræsentanterne være tilstede for at fortælle hvad
det er vi går og laver. Klokken 16.00 vil der blive
afholdt ordinært repræsentantskabsmøde hvor
man har muligheden for at deltage hvis man har
lyst og er yderligere interresseret. Så mød op, også
hvis du er på 1. semester og bare vil snuse lidt til
det.

Hvordan stiller jeg op?
I på de næste sider finder du en opstillingsliste og en
stillerliste. Opstillingslisten skal udfyldes af alle
kandidaterne, og hver kandidat skal så ud og skaffe 5
stillere, dvs. medlemmer af Fadl der ikke selv stiller
op til valg. Stiller man flere op på en liste skal man
bruge 15 stillere.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforenings Repræsentantskab

FADL



12 FADL-VALG

Siderne findes kun i papirudgaven



13FADL-VALG

Siderne findes kun i papirudgaven



14

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 31/1-2000 – 6/2-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 9 12 12 11 9 19 13 85
udækket 3 1 1 3 0 3 0 11 13
15-23
bestilt 22 11 13 14 24 11 10 105
udækket 4 0 0 0 0 0 0 4  4
23-07
bestilt 23 19 11 13 17 16 9 108
udækket 2 0 0 0 0 0 0 2   2
ialt
bestilt 54 42 36 38 50 46 32 298
udækket 9 1 1 3 0 3 0 17 6
dæknings % 83 97 97 92 100 93 100

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.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 31/1-2000 – 6/2-2000

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3 2 4 3 1 0 0
Arbl. Vagter 9 9 9 10 7 2 0 46
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.

Nyt Hjemme SPV-hold 1507
Søger 6 medlemmer

Holdets opgave bliver at pleje og observere en
18 årig mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syn-
drom, som er en medfødt sygdom, der angriber
nervesystemet. Dette har medført, at patienten
er blind og plages af epileptiske anfald.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i : 1. - at
observere patienten for kramper.
                                                               2. -
at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
                                                               3. -
at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem. Tidsmæs-
sigt forløber vagterne fra kl. 22.00 til 09.00  alle
ugens dage.

Krav.
× 500 SPV-timer.
× Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.

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

Stiftende holdmøde       15.02.2000 kl. 15.00
Holdstart                         17.02.2000

Ansøgningsfrist:           Torsdag den 10.02.2000.

Meddelelser fra Vagtchefen &
Servicechefen

Så er semesteret i gang igen. På vagtbureauet
er Lars Vadstup holdt op – vi ønsker ham det
bedste fremover og siger samtidig velkommen
til Gitte Lindegaard-Hjorth, som er tiltrådt den
nye stilling som servicechef på Vagtbureauet i
januar.

  NYT, NYT - DAGLIG TRÆFFETID:

til næste MOK udkommer – Gitte –  hver dag fra
11-12.

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen
og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så
vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan stadig skrive til os på følgende e-mail
adresse: cm@fadl.dk.
Ved først givne lejlighed vil der blive etableret
endnu en e-mail adresse. Mere om dette senere.

Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du
således fra uge til uge følge med i hvilke hold,
der er specialsyet til netop dine ønsker. Adres-
sen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Caroline Møller      &     Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchefer                       Servicechef

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

Skattekort.
Husk at aflevere skattekort for år 2000. Har vi
ikke et nyt skattekort for år 2000, skal vi trække
60 % i skat uden fradrag. Sådan er de skattemæs-
sige regler.

Regulering af gennemsnitslønnen for
hold - jan. kvt. 2000.

Fra uge 7 (mandag den 14. februar) vil gennem-
snitslønnen for FADL hold blive reguleret således:

SPV hold
Den gennemsnitlige timeløn nedsættes til 119,05
kr. (-3,00 kr.)
VT / BVT hold
Den gennemsnitlige timeløn nedsættes til 132,10
kr. (-1,00 kr.)
DIA / CARD / MVS hold
Den gennemsnitlige time løn nedsættes til 135,15
kr. (-0,52 kr.)

Den samlede sum af puljerne blev negativ ved årets
udgang trods flere nedsættelser i årets løb
af den gennemsnitlige timeløn.

SPV puljen udgør det største problem, og selvom
det går langsomt i den rigtige retning, har det
været nødvendig med en større regulering.

VT/BVT og DIA/CARD/MVS puljerne er stadigvæk
meget sårbare, derfor en mindre regule-
ring.

Vagtbureauet vil til bestyrelsesmødet ultimo marts
fremkomme med en indstilling til bestyrel-
sen omkring puljeudlodning i år 2000.

VAGTBUREAUET
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Behandlingscentret Tranehaven søger dispensater.

Tranehaven har allerede en del FADL-dispensater, men skal bruge flere. Det
drejer sig om dag, aften og nattevagter året rundt.

Patienterne på Tranehaven er gennemsnitligt indlagt 28-30 dage og repræsen-
terer mange typiske medicinske/geriatriske diagnoser og postoperative pro-
blemstillinger. Der er  aldrig overbelægning eller akutte patienter, så der er
mulighed for at yde patienterne en samvittighedsfuld pleje/omsorg.

FADL-dispensater på Tranehaven bliver regnet for en vigtig del af personalet
og derfor bliver der afholdt ansættelsessamtaler og en god introduktion.

Der er ingen egentlig ansøgningsfrist. Du kan enten komme herind på Vagt-
bureauet og lave en ansøgning eller ringe til Lone Blach tlf. 35 24 54 05 hvis du
er interesseret.

Hold 1502 søger 8 nye medlemmer.

Hold 1502 er et SPV-flyverhold der i tilfælde af arbejdsløshed er sikret alm.
SPV-vagter. Du vil således altid være sikret arbejde. Holdet arbejder hoved-
sagelig på psykiatriske afdelinger som fast vagt, men andet arbejde vil kunne
forekomme.

Ansøgere på fase 1 som kan tage mange dagvagter, og som forhåbentlig kan
hjælpe holdet med at tage nogle dagvagter i februar foretrækkes. Det drejer
sig om flg. dage: 14/2-17/2-21/2-23/2-24/2-28/2 og 29/2-2000.

Yderligere oplysninger hos Robert Jørgensen tlf. 33 21 78 76.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 16. februar 2000 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Kardiologihold RH 4101
søger 1 erfaren ventilatør til besættelse af stilling som Kardiologisk  assistent.

Vi er 15 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk
afdeling B. Holdet har to funktioner: En ventilatør- og en obs=er-del.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Obs=ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
Kontinuerlig EKG-overvågning
Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
Færdig med fase 1
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer, gerne med tidli-
gere intensiverfaring.
Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10 vagter/md), også i
eksamensmånederne
Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst
januar 2001
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som
obs=er ikke må være på andre hold.
Fleksibel med hensyn til vagtlægning

Vi kan tilbyde:
Intensivt oplæringsprogram i tolkning af EKG=et.
Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter samt 8 betalte aften-
vagter, men arbejdet derefter skal også betragtes som betalt indlæring af
centrale kliniske redskaber.
Et spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig
intensiv afdeling.

Af både ventilatører og kardiologiske assistenter forventer vi at man er an-
svarsbevidst og parat til at indgå som et dynamisk input til vores yderst
festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: mandag, d. 14/2-2000 kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler snarest herefter.
Første holdmøde vil være mandag d. 21. februar. Yderligere spørgsmål rettes
til holdleder, Mark Aplin Frederiksen på tlf. 82320361 el. 35452875

MSR
TAK TIL LOUISE ISAGER RABØL
Ved det sidste studienævnsmøde takkede Louise
Isager Rabøl af som studienævnsmedlem efter en
årelang indsats for at bedre de studerendes forhold
på medicinstudiet. Louise har endvidere trukket sig
fra sine udvalgsposter. Årsagen: En kæmpe arbejds-
byrde pga. for få aktive.
Områder hvor Louise har ydet en kæmpe indsats for
os alle er bl. a. Rusturen og kvalitetssikring af de
kliniske ophold. Endvidere har Louise været medlem
af Studienævnet i en del år – noget længere end de
fleste af os andre har været aktive i studenterpolitik.
I og udenfor Studienævnet har Louise kæmpet for en
ny Studieplan for Medicinstudiet. Dette mål blev
delvis indfriet mandag d. 31.januar, da Louise med
de andre 9 studienævnsmedlemmer godkendte struk-
turen for den ny studieplan, der skal starte ved
semesterstart september 2000.
Nogle vil måske tro, at man bliver uengareret og
glemmer hvorfor, man egentlig er med, når man er
med i lang tid. Det er der også nogle, der gør, men
ikke Louise. Louise har været utrættelig i sin kamp
for de ting, som hun synes er vigtige. Hele vejen
igennem. Louise har valgt at stoppe hellere end at
gå på kompromis med kvaliteten af det arbejde, hun
laver. Det respekterer vi.
Vi der har arbejdet med Louise vil, udover at vi vil
mangle Louise i det politiske arbejde, savne hende
rent personligt. Vi håber, Louise, at du vil komme
engang imellem til studenterrådsmøderne og diverse
sociale arrangementer.
Så hvis du der læser dette, kender Louise Isager
Rabøl, så gå andægtigt hen til hende, bøj dig i støvet,
og sig tak for indsatsen. Louise har gjort det bedre at
være medicinstuderende.

Jens-Ulrik, formand for MSR

TAK TIL PETER HALLAS
Peter Hallas er blevet læge. Derfor stopper han som
studenterpolitiker. Peter Hallas har været med i
studenterpolitik fra starten af studiet. Mængden af
sager, som Peter har kæmpet for, er for omfattende
at remse op. Selv har jeg siddet i 3.-5.-semesters-
udvalget til planlægning af disse semestre i den netop
godkente ny studieplan. Her kender jeg Peter som en
person, der aldrig gør noget halvt. Hvis Peter mener
noget, så skal man virkelig have en stærk vilje for at
gide at mene noget andet. Det er vi mange der værd-
sætter. Der er er nok også mange (institutfolk), som
synes, det er ret besværligt.
Senest har denne egenskab hos Peter givet det resul-
tat, at nogle kurser på den ny studieplan, som så ud
til at blive ret lig med kurser i den gamle studieplan,
er blevet helt anderledes, bedre, studenter-
aktiverende. Peter har på trods af haglende kritik
fra hele semesterudvalget kæmpet videre uanfæg-
tet, og til sidst fik han sin vilje.
Hvis du kender Peter, så sig ham tak for det, han har
gjort for os alle, gennem årene næste gang, du møder
ham. Hvis du møder ham senere på en afdeling, så
giv ham et klap på skulderen (eller noget lignende).
Vi er mange, der vil savne dig Peter - dels i kampen
for studenterinteresser, og i endnu højere grad som
person.

Jens-Ulrik, formand for MSR

VELKOMMEN TIL ET NYT SEME-
STER
Lettere forsinket byder Det Medicinske Studenter-
råd et nyt semester velkommen. Vi nåede desværre
ikke at få et indlæg i sidste MOK, men det var jo
alligevel så omfangsrigt at der sikkert var masser at
læse alligevel.

Dette forårssemester bliver en travl periode i Stu-
denterrådet, med den ny studieplan der skal gøres
færdig, gamle sager der skal følges op på (fx vil nogle
nikke genkendende til undervisningen i Tidlig Almen
Medicin og Sundhedspsykologi), og hvad der ellers
måtte støde til. Og allerede i denne uge får vi en
flyvende start med afholdelsen af bogmarkedet, som
forhåbentlig vil give mange studerende mulighed for
at købe og sælge bøger på favorabel vis

Vi tager nu hul på et nyt semester med møder i
Studenterrådet, og det er med skam at vi må med-
dele at det første af slagsen allerede er afholdt når
du læser dette. Grunden er, at vi holder vore møder
om tirsdagen før studienævnsmøderne, og da studie-
nævnet ikke havde lagt mødekalender for foråret
inden deadline for sidste MOK, kunne vi desværre
ikke nå at indkalde i tide.

Næste møde bliver sandsynligvis
om tre uger, altså

Tirsdag den 29/2 kl. 16.00
-men hold øje med MOK...

Vi vender frygteligt tilbage i næste uges MOK med
referat fra det første møde og andre nyheder - alle-
rede nu kan det afsløres at der er indført et overra-
skende, nyt tiltag med øjeblikkelig virkning, som
vedrører alle på fase I....

Velkommen i Det Medicinske Studenterråd!

Bue Juvik
Økonomisekretær

VB & MSR
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Basisgrupper

GIM

ER GIM EN FORENING ?

Svaret er nej ! Men måske ikke så meget læn-
gere.

Gruppen for intergreret medicin (GIM) er en
gruppe for alle stud. med.´er. Vi interesser os
(ikke ukritisk) for alternativ medicin, og andre
spændende ting der sjældent doceres her på
panum.
Onsdag d. 16 feb. mødes vi med henblik på at gå
væk fra den nuværende løse ”gruppe-struktur” og
blive til en egentlig forening. Desuden skal vi
bestemme os for hvilke foredrag GIM skal arran-
gere i efterårs semestret 2000.
Mødet er onsdag  d. 16/2 kl 16 (-17.45) i lok 9.2.3.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 7
marts, for der arrangere GIM foredrag om para-
psykologi og ESP v. Scott Hill. Der bliver annon-
ceret mere om foredraget på et senere tidspunkt
i MOK og på div. opslagstavler.
Foredraget er d. 7/2-2000 kl 16-18 i lok. 1.2.34.

Mange hilsner GIM

Mok-redaktionen bringer her definitionen på ordet
Forening for at udelukke fremtidige misforståelser:
Forening: En sammenslutning af PERSONER med
fælles interesse. Kilde: Nudansk Ordbog

Mokred/ Raunsø

ISLÆNDINGER PÅ
PANUM INSTITUTET:
Vi mødes igen i Studenterklubben, (fredag den
11.februar kl. 17) for første gang i det nye seme-
ster.
Husk, Studenterklubben 1l. februar kl.17

Íslendingar á Panum, við hittumst  í
Stúdentaklúbbnum, í þetta sinn föstudaginn
11.febrúar næstkomandi kl.17.

Sigurveig Stefansdottir
Hold 501
siggi.sigurveig@kagsaa.dk

Islænder: En pony som er almindelig på Island. Kilde
Nudansk Ordbog. ... Rundstyk, det var ik' med vanilie.

KRISTNE
MEDICINERE
OG ALLE
ANDRE
(NYE?)!

17/2-00 mødes du og jeg ved Jutta!
KOMMMMMMM!

Hothers Plads 1, 3.th, Kbh. N: kl. 19:30

Hvis DU har nogle spørgsmål til MIG så ring 38
87 03 05 (David).

MEDICINSK
FILOSOFISK
FORENING

RYGEPOLITIK
PÅ HOSPITALER

Medicinsk Filosofisk For-
ening er på banen igen.
Det første arrangement
på dette semester hand-
ler om RYGNING. Vi har
valgt at debattere rygepolitikken på hospita-
lerne. I denne anledning har vi inviteret,
Afdelingslæge på Bispebjerg Hospital, Anne-
mette Fuglholm. Hun vil bla. fortælle om per-
sonalet som rollemodel for ikke-rygning på ho-
spitalet, og om personalets mening om dette.
Har dette din interesse så mød op på Vartov-
kollegiet, Farvergade 27. (Lige ved Rådhus-
pladsen)
Onsdag den. 16. februar kl. 19.00. Der vil
være skilt på døren.
Der vil være mulighed for køb af kaffe/te og kage
til SU.-priser.

I håb om frisk og veloplagt fremmøde
Medicinsk Filosofisk Forening (MFF)

Har du spørgsmål ring til Rikke 35430807, Joen
26712348, Troels 33130673 eller
Louise 38340808.

SÅ SKER DET IGEN-
ÅRETS ANDEN...

LAAAAAAAAAAANGE
FREDAGSBAR I

KLUBBEN
VI HOLDER VANEN
TRO ÅBENT TIL 24
... og så har vi igen
tilbud på Julebryg

- både
flaske og  fad!

HUSGRUPPEN

RETTELSE FEJL UHA UHA

I sidste nummer a MOK havde der sneget sig en
fejl ind i vores indlæg om semesterstartsfesten.
Vi genbrugte vores indlæg fra efteråret, hvilket
betød at der kom til at stå at vi ikke sælger
billetter til vinterstarterne. UPS!
Selvfølgelig skal vinterstarterne (1. sem) med.
Det er jo bl.a. for deres skyld vi holder festen.
Vi beklager fejlen.
Kjærligst Husgruppen

STUDENTERKLUBBEN LUKKET!!!

Vi må desværre beklage og meddele at klubben
er lukket fra og med lørdag den 12/2 til søndag
den 20/2.
Dette gælder også for HG-medlemmer!
Og hvorfor det? Jo, fordi MEDICINERREVY 2000
låner klubben, således at vi alle kan nyde dette
års revy.

SEMESTERSTARTSFEST IGEN
IGEN
Vi minder om at dette års semesterstartsfest
afholdes lørdag 26/2 2000 kl. 22.00.
Billetsalget foregår i studenterklubben tirsdag
22/2 kl. 16.30 og torsdag 24/2 kl. 16.30.
HUSK at billetsælgerne ikke gider diskutere:
...at man smadder gerne vil købe en billet til sin
ven og har medbragt hans/hendes studiekort.

en studerende + et studiekort pålydende
førnævnte studerende = 1 stk billet. Der afviges
ikke fra denne regel.
...at man har glemt sit studiekort, men kan ga-
rantere at man læser, ama’r halshug m.v.

Sur røv!
...at gerne vil skrives op til en billet som man så
køber torsdag, fredag eller lørdag...bla bla bla.

Desværre, der laves ingen særlister!

VEDR. FREDAGSBAR I FREDAGS!

Vi beklager at der var nogle der følte sig afvist i
døren ved midnatstid. Vi har en bevilling, og må
derfor ikke lukke flere ind efter dette tidspunkt.
Sådan er det bare! Er du utilfreds kom til et
mandagsmøde og bliv sat på plads!

KLAGE

Der står ovenover at fredagsbaren var i fredags.
Men der står slet ikke, hvornår mandagsmødet
finder sted! Det er for dårligt da jeg nu ikke kan
komme og blive sat på plads. Hvilken plads i
øvrigt?
Mvh Vrede-Willy (uden kokosmælk)

Bar: En enhed for måling af tryk... hvad er så en
fredagsbar? Mvh Vrede Voldborg (mokred/
Kris+Raunsø)

INDRE ORGANER

Og så er der
LIVEMUSIK Sent på

eftermiddagen
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Basisgrupper fortsat

FILMKLUBBEN P8'N

Filmvalg.
Filmklubben P8’n er en filmklub for medicinstu-
derende med venner, vi viser film hver torsdag
klokken 20.00 i klubben. Du kan være aktivt
medlem af filmklubben, og på denne måde få lov
til at bestemme, hvilke film, der vises i løbet af
semesteret. Derudover laver vi aktive medlem-
mer alt det praktiske i forbindelse med fil-
forevisninger og det er s.... hyggeligt! Alle kan
blive aktive medlemmer, bare mød op til
planlægningsmødet.
Det er nu tid til planlægning dette semesters
film til fremvisning i filmklubben P8´n. Vi sam-
les derfor til planlægningsmøde torsdag d. 10.
Februar klokken 16.00 i KANTINEN.
Alle er velkomne, så hvis du vil have indflydelse
på hvilke film der skal vises dette forår, så mød
op.
Igen i år skal filmene vælges ud fra følgende
kategorier:

1. Blockbuster
2. Europæisk film
3. Dansk film
4. Nordisk film
5. Klassiker (16 mm)
6. Temaaften (2 forvisninger)

Willy er ikke med kokosmælk!
Kris
P8´n

P.S. OBS OBS VI MØDES I
KANTINEN I STEDET FOR
KLUBBEN.

Scorebogen
ENDELIG ER VI KOMMET
IGENNEM TIL TRYKKEREN,
HAN GARANTEREDE PERSON-
LIGT AT DEN ER FÆRDIG TIL
UGE 7.
HVOR OG HVORNÅR DEN
DELES UD KOMMER I NÆSTE
MOK.

På vegne af den stærkt forsinkede
scorebog
Camillla; Thomas & Benjamin

EG GI�R EN OMGANG, HVIS DU
GI�R TO�
Husgruppen byder velkommen til nye & gamle
kunder og vil så lige rydde et par misforståelser
af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig
hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler
vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger og
toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt
barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en øl
koster 7 kr. og ikke 23 kr.
2) Husgruppen har en aftale med både ISS
og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør
rent både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder
Husgruppen selv op, selvom flere af dem unægte-
lig ligner den gulvklud, de selv går og skubber
rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.
3) De tomme flasker flyver selv op i baren og
ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylle-
show. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad
tage jeres flasker, kopper, glas og askebægre
med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav
til brugerne af Studenterklubben. Dette kaldes
SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden,
og det er slet ikke så dumt endda.
4) Husgruppen bruger kun proffessionelle
dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt
at svine dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne.
Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester
er jeres studiekammerater, og ikke en eller an-
den hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.
5) Studenterklubbens overskud ryger lige i
lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til
studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne
på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)
6) Studenterklubben er et åbent frit forum
for at ryge fed eller benytte sig af andre
lignende euforiserende stoffer sammen med
dine venner.
Nej! Studenterklubben rager stor afstand fra bru-
gen af disse ulovlige rusmidler! Bliver man alli-
gevel taget i en sådan forseelse, følger en per-
manent bortvisning, idet Klubben vil miste sin
bevilling.

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe
studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Hus-
gruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive
fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har
sneget sig ind i vores midte) som mødes hver
mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om
klubbens virke, der i blandt uddeling af bartjan-
ser. Alle kan møde op og se hvordan tingene
fungerer og evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG
FREMMEST VORES ALLESAMMENS OASE.
KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM
DEN, OG HJÆLP OS MED AT HOLDE DEN
PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUN-
DER ELLER HUSGRUP-PEMEDLEMMER,
LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener Husgruppen

SCOREBOGEN?

Vi er et hold 11.sem. studerende, som sidste
semester bestilte scorebøger.
ER de på vej, eller har vi overset et opslag i
MOK/ på vores opslagstavle om
at de er kommet?
Venlig hilsen Connie tlf. 33261204, email
connie@dydensborg.dk

BrokMOK
Det er efterhånden blevet lidt trist og
uinspirerende at sidde til langt ud på aftenen her
på redaktionen mandag efter mandag og se på de
samme indlæg fra studievejledningen, studie-
nævnet, eksamenskontoret og diverse basis-
grupper. Der ER rigtig,t at MOK er en infor-
mationsavis til de medicinstuderende om for-
skellige praktiske ting vedrørende studiet, og
det der er værre...MEN...

For at gøre et langt hjertesuk en anelse kortere
end tilfældet er, ja, så savner vi lidt polemik,
lidt poesi, ja, faktisk alt det, der ikke vedrører
vores studie direkte, og som gør vores sparsomme
fritid så dejlig.

Har du været i teatret for nylig? Hvad med noget
skægt du har fundet på nettet, da du egentlig sad
og skrev OSVAL? Del andet end dine sure opstød
med os andre, ellers ender det med at redaktio-
nen enten må trykke fiktive personers indlæg
(...) eller endnu mere kriminelt: gentrykke tidli-
gere tiders fantastiske postmoderne digte, sur-
realistiske fortællinger og satiriske streg-
tegninger!

Er nutidens medicinstuderende virkelig så døde i
sværen, som man får indtryk af ved at bladre i et
nummer af MOK? Nej, det er vi da ikke! Hvert
semester starter ca. 220 nye friske studerende;
spring ud af skabet I medstuderende og sæt lidt
liv i vores allesammens MOK.

MOKred/Anja

STUDIE- OG EKSAMENSKONTORETS HJEMMESIDE:
Klik ind på: www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st, hvis du vil vide mere om følgende emner: Eksamenstilmelding, lægeløfte,

download studiehåndbog og lektionskataloger, hvornår der udsendes eksamensbreve til eksamen, diverse nyttige
oplysninger fra og om eksamenskontoret, vores nyhedssektion (hvor vi skriver, når der ophænges karakterer, sendes

eksamensbreve, holder fri og er til møde m.m.) links til SU-styrelsens, Lægeforeningens, Sundhedsstyrelsens hjemmesider og
meget mere.

Venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen

WWW.SUND.KU.DK/NYSIDE?ASP.VALG=ST

MOK-forside anno marts '76 - den gang
studerende turde tage stilling!

INDRE ORGANER
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Organtillæg

Dr. M-organ, den madglade organkirurg beriger os med
sine allerbedste opskrifter.

Dr. M-organ anbefaler i denne uge følgende tre
forfriskende retter til de medicinstuderende. Den
forfriskende anretning af hjerner kan være med til at
øge koncentrationen op til eksamen og brislerne vil
styrke immunforsvaret i disse influenza-tider. Desuden
vil lunge og hjerte styrke kredsløbet.

Hjerner
Ingredienser
4 hjerner
lidt lagereddike
1 snittet løg
1 fed hvidløg
peberkorn
1 gren timian
Sovs:
saft af 2 presseappelsiner
reven skal af 1/2 appelsin
2 spsk smør
salt
1 tsk strøgen sukker
et drej peber
3 spsk dijonsennep
4 spsk olivenolie

hakket basilikum evt. estragon eller syltet estraon
 Tilbehør:
hel spinat smør
salt og peber
Fremgangsmåde
Hjernerne bestilles i forvejen hos dissektionssalsvagterne. Bed om eksporthjerner.
Læg dem i iskoldt vand med salt og 1 spsk lagereddike natten over i køleskab, eller
blot et par timer.
Det snittede løg, peberkorn, hvidløg samt timian koger i 1 liter vand i 10 minut-
ter. Der skrues ned for blusset ob hjernerne kommes i og simrer med i 15 minutter
og tages op. Denne blanchering kan evt. ske dagen i forvejen, for så har hjernerne
“sat” sig.
Derefter tager man saften fra appelsinerne, den revne appelsinskal, 2 spsk smør,
lidt salt og sukker og et godt drej peber og varmer det op. Deri lægges hjernerne,
der står 6-7 minutter under låg og så er klar til servering.
Servering
Hjernerne kan som her spises med smørdampet spinat med et drys af reven ost og
en sovs af dijonsennep, olivenolie og de hakkede krydderurter (basilikum eller
estragon), der røres sammen.
Retten smager godt med kogte melede kartofler eller som en lille forret med
ristet brød og stuvede champignoner til.

Thymus i Fløde
Ingredienser
250 g thymus
salt og peber
smør
saft af 1/2 citron
1 dl piskefløde
1 skrællet æble
1 pære
Fremgangsmåde
Få dissektionssalsvagten til at flå
thymus. Lad den stå på køl nat-
ten over i lidt saltet vand. Tag
den op, tør den, krydr med salt
og peber og brun den i en tykbun-
det (støbejerns) gryde eller pande
i 5-6 minutter. Stil gryden eller

panden i en 200 grader varm ovn med saften fra 1/2 citron. Lad det bage i 10
minutter.
Thymus skal være spændstig. Vær ikke bange for at give den lidt for meget. Brug
fingrene til at mærke efter med. Tag gryden ud af ovnen og tag thymus op. Lad den
hvile lidt.
I gryden kommes 1 dl piskefløde, 1 skrællet æble i både og 1 skrællet pære i både.
Det koges sammen. Skær brilen ud i gode skiver og læg dem ned i
sovsen.
Servering
Spis det med kogte kartofler til. De må gerne være melede.

Beuscherl (lunge og hjerte)
Ingredienser
700 g lunge
300-400 g hjerte (gerne mindre)
1 løg
salt
sukker
4 peberkorn
2 enebær
2 laurbær
1 gulerod
250 g porre
1,5 dl god rødvinseddike
vand
Til opbagningen:
2 spsk smør
mel, sukker, kogelage
Til den moderne Beuscher:
storbladet persille til pynt

tomatpure
kalvefond
flødeskum
Fremgangsmåde
Lunge og hjerte lægges i koldt vand i en time. Vask lunge og hjerte og kog med alle
krydderier, grønsager og eddike i ca. halvanden time. Lungen er gennemkogt, når
man kan prikke den med pincetten uden problemer. Afkøles herefter.
Arterier, vener, fedt og fascier fjernes. Skæres i meget fine, ca. 3 til 4 cm lange
strimler. (Strimlerne må kun være nogle få millimeter brede). Bagefter hviler det
hele i kogesaften i køleskabet i mindst en dag (helst 2 dage)
Gammeldags Beuscherl:
Sukker og mel brunes i smør, kogevæske hældes langsomt på, indtil der opstår en
jævn sovs, de finskårne Breuscherl (kælenavnet for lunge, hjerte og anden indmad)
kommes i og bliver grundigt varmet  igennem.
Moderne Beuscherl:
 Tomatpure varmes grundigt. Kalvefond hældes langsomt på og saucen monteres
med stiv piskefløde.
Serveres helst med melede kartofler til.

Kilde: "Mortens opskrifter fra internettet" (lettere modificerede/red)

MAD & GÆSTER
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Rusvejledning 2000
Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten er
forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet
sig afsted, som om hver dag var den 1. januar, som
om hver time var en uforberedt eksamination i
diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måne-
der uden rusvejledning. Ikke godt nok.!!

Igen i år skal vi bruge de 90 allerbedste rusvejledere,
som studiet kan opdrive. Intet mindre!!!
Og hvad skal disse 90 supermænd og wonderwomen
så kunne, som er så fantastisk? Belært af tidligere
års erfaringer må vi erkende at der er nogle talen-
ter, som rusvejledere behøver for at kunne leve op
til opgaven.

Man behøver ikke :
- at kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærvær-
digt gøglerinstrument) mens man reciterer døve-
udgaven af ”HMS Pinafore”
- at finde på 6 nye banebrydende oplæg
egenhændigt....om dagen
- at være officer fra jægerkorpset, så man kan styre
de skrigende masser

Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet. En socialt
dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og en
rustur totalt

- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet,
både på seminarer og på rustur. Alt for mange laver
den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august på rus-
vejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodig-
hed og lyst til at lave oplæg

Lad være med at melde dig bare fordi
din kæreste eller dine venner gør det.

Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer, 17-
19/3 og 14-16/4, ugeseminar 11-18/8, samt rustur 25/
8-1/9 (ugen inden fase I-semesterstart). Herudover
holder de enkelte grupper og undergrupper en del
møder gennem forløbet.
Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder,
hvor det er obligatorisk at man møder frem til et af
dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den
enkelte har fundet ud af om vedkommende magter at
leve op til de hårde krav. Møder og tilmelding ligger
som følger:

Informationsmøder:
Onsdag den 9/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Torsdag den 10/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Tirsdag den 15/2 kl. 16.30 i kantinen.

Tilmelding:
Torsdag den 17/2 kl. 15-17 i kantinen
Fredag den 18/2 kl. 15-18 i kantinen
Tirsdag den 22/2 kl. 14-17 i studenterklubben.

NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der
kommer for sent, både til infomøder og tilmel-
ding.

Det indledende stormøde, hvor man møder sin gruppe,
finder sted onsdag den 23/2 kl. 20.00 i studenter-
klubben.

Kom glad, kom frisk, jiggy-jiggy !!! M.V.H.
Overvintringsgruppen.

VINTERRUSTUR 2000
Fra OG´s respirator skal der lyde et stort tak for
turen til alle vinternussere der var med, samt held
og lykke med studiestarten.
Hvis nogen ligger inde med diverse effekter såsom
tøj, CDére, rekvisitter, soveposer, m.m., som ikke
er jeres egne, så kan det afleveres til jeres tutor
eller til en af vejlederne i klubben.

OG-møde:
OG mødes til første informationsmøde onsdag den 9/
2 kl. 16.30.
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Det Medicinske Studenterråd

præsenterer:

BOGMARKED
Bogmarkedet afholdes:

fredag den 11. februar kl. 1400 - 1700
Numre kan trækkes fra kl. 13

Bøger til salg kan indleveres:
onsdag 9/2 kl. 14-16 og torsdag den 10/2 kl. 15-17

Penge og ikke solgte bøger skal afhentes onsdag 16/2 kl. 14-16
eller torsdag 17/2 kl. 15-17

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler,
lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.
som skønnes usælgelige.

MSR


