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INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sommeren 2000

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perioden:

mandag den 14. februar - fredag den 18. februar 2000
(begge dage inkl.)
Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum 55a.

Åbningstider i indtegningsugen:Mandag, onsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00
tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du tilmelder dig, skal de forevises ved
indtegningen.

Du behøver ikke længere at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores eksamenssystem.
Du kan derfor lægge dine tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem med posten (dog ikke, hvis du skal vise
en dispensation ifm. eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i september 1999) blev der foretaget 563 tilmeldinger (ca. 10% af samtlige
tilmeldinger) via WWW/SEB. Til denne indtegning vil det naturligvis atter være muligt at tilmelde sig via
tilmeldingssystemet på WWW (Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv øje med hjemmesiden på: www.ku.dk/
selvbetjening/.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på
Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet �vis tilmeldinger�). Samme sted kan
du bl.a. se dine gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegningen blive
hængt lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Der gøres opmærksom at tilmelding til kemi-tentamen i september 2000 først vil foregå i maj/juni 2000. Hold øje med
opslag og MOK til den tid.
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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 redak-
tionen 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 læse-
værelse.
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: Eksamenstilmelding

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 16, årgang 32 udkommer
Husk eksamenstilmelding
16.00 GIM holder møde i 9.2.3
20.00 Årets Medicinerrevy har premiere

Torsdag:
Husk eksamenstilmelding
14.15 Sexekspressen holder INFO-møde i

FADL's mødelokale
15-17 Rusvejledertilmelding i kantinen

Fredag:
Husk eksamenstilmelding (SIDSTE DAG)
15-18 Rusvejledertilmelding i kantinen

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE
12-14 SCOREBØGER udleveres foran STUD

KLUBBEN

Tirsdag:
12-14 SCOREBØGER udleveres foran STUD

KLUBBEN
15-17 Rusvejledertilmelding i STUD
KLUBBEN (sidste chance)
16.00 MSR holder møde i 1.2.15

Denne redaktion

MOK



3

Redaktionelt
Måske er der sta-
dig håb
Efter at MOK-redaktionens "enfants terribles" Anja
& Gordon i et par uger har forsøgt at sparke liv i
debatsiderne, er der i dette nummer sket ting og sa-
ger. Det har nærmest væltet ind via e-mail. Hele 4
indlæg fra studerende og 1 fra MSR.

 Det er såmænd nogenlunde det vi plejer at modtage
i løbet af et semester.
For os på redaktionen er det nærmest en ud af krop-
pen oplevelse.
Fortsæt endelig med det!
Vi krydser fingrene, og håber, at strømmen ikke dør
ud i løbet af semester
Mvh
MOK-red/Jon (ansv)

MOK på WWW
Vi har haft tekniske problemer med
at lægge MOK på nettet, de sidste 2
uger. Vi arbejder på højtryk for at
løse problemet. Ellers kan du
normalt finde MOK allerede tirsdag
morgen på: www.studmed.ku.dk/
mok

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32
70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. seme-
ster, 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 Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

EKSAMENSTILMELDING PÅ WWW
Hvis du ikke kan nå at tilmelde dig eksamen inden
fredag den 18. februar
2000 vil du - ekstraordinært - stadig have mulighe-
den. Du skal blot tilmelde
dig via

www.ku.dk/selvbetjening/

som vil være åben for tilmeldinger til mandag den
21. februar 2000, kl.
07.30, hvor vi vil lukke for tilmeldinger til somme-
rens eksaminer.

Med venlig hilsen

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

MØDE 14-99, STUDIENÆVN FOR
MEDICIN MØDEDATO17. NOVEM-
BER 1999, KL. 15.30 STED MØ-
DELOKALE 9.1.68, PANUM INSTI-
TUTTET

Tilstede Finn Bojsen-Møller, Nina Grosman
(suppl for Niels Høiby), Poul Jaszczak, Jens-Ulrik
Jensen, Klara V. Naver, Birgitte Schou Rode (suppl.
for Louise Isager Rabøl), Christopher Schäfer, Klaus
Witt (fra kl. 16)..
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Ulrik Bodholt (studievejl.), Grete
Rossing.
Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard
(studievejl.) samt Gitte Birkbøll.
Afbud Asger Dirksen, Niels Høiby, Lisbeth Ludvig-
sen, Louise Isager Rabøl.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 99-13
4. Studieplan
5. Eksamensplan forår/sommer 2000
6. Fakultetets økonomi
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til at påbegynde

4. semester trods manglende beståelse af kemi-
tentamen besluttede studienævnet at imødekommet.
Årsagen til den positive indstilling var, at kemi-
tentamen i forårssemestret afholdes 3. februar, hvor-
for det ikke fandtes rimeligt at forsinke de studerende
½ år. Studerende, som tidligere har fået afslag på
lignende ansøgninger vil blive kontaktet.

En ansøgning om tilladelse til at skrive
OSVAL I efter 3. semester blev imødekommet.

En ansøgning om tilladelse til at gå til eksa-
men i medicin og kirurgi trods manglende kursus i
anæstesiologi blev ikke imødekommet.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

Poul Jaszczak oplyste, at den centrale
studieadministration har været involveret med indi-
viduel rådgivning i forbindelse med sager om udskriv-
ning og i den forbindelse gjort et flot stykke arbejde.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 99-13 godkendt.

Under dette punkt redegjorde Leif Christensen kort
for status for arbejdet med Bekendtgørelsen om læge-
uddannelsen: der vil til ministeriet blive indsendt 2
forslag til bekendtgørelse: et forslag fra Århus og
København og et fra  Odense, idet der ikke har kun-
net opnås enighed om ét forslag. I modsætning til
Odense finder Århus og København, at bekendtgø-
relsen om lægeuddannelsen må indeholde bestemmel-
ser som angiver et mindstemål af fælles indholdsmæs-
sige rammer for uddannelsen. Derfor rummer forsla-
get fra Århus og Købehavn omtale af fag, angivelse

af et mindsteomfang for hovedfaggrupperne samt
mindstemål for varigheden af forskellige kliniske
ophold.
Forslagene vil når de foreligger blive udsendt til
studienævnets  orientering.

ad 4 Studieplan
Vedrørende arbejdet i forbindelse med ny studieplan
er semesterudvalgene og følgegruppen ved at være
så langt, at det er muligt at begynde en ressource-
beregning.

ad 5 Godkendelse af Eksamensplan Forår/som-
mer 2000

Den reviderede eksamensplan blev god-
kendt. Dog fandt de studerende, at der var me-
get kort tid mellem eksamen i patologisk ana-
tomi og eksamen miljø- og arbejdsmedicin.
Patologerne, som tidligere er blevet bedt om
fortrinsvis at afholde eksamen i ugerne 17 og
18, vil nu blive bedt om at afvikle eksamen så
tidligt som muligt.

ad 6 Fakultetets økonomi
Undervisningsregnskab for medicinsk

biokemi & genetik samt medicinsk fysiologi
blev omdelt. Yderligere materiale vil blive ud-
sendt.

ad 7 Meddelelser
a. Kursusprøve i forordningslære. Fra profes-
sor Henrik Enghusen Poulsen var modtaget svar på
fremsatte klagepunkter vedrørende kursusprøve af-
holdt 4. oktober 1999. Svaret blev omdelt. Sagen ta-
ges op ved et senere møde.
b. Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi.
Efter den fremlagte kritik har Poul Jaszczak afholdt
møde med tutorer. Det blev aftalt, at tutorerne frem-
sender et skriftligt oplæg.
Det blev oplyst, at der også fra odontologerne var
kritik af undervisningen. Der vil blive indkaldt til
fælles møde mellem tutorer (medicin og odontologi)
og en repræsentant fra hvert af fagene almen medi-
cin og syndhedspsykologi.
c. Workshop 16. november 1999: Hvordan
optimerer vi den kliniske studenterundervisning. Poul
Jaszczak orienterede kort fra mødet, som var forlø-
bet godt. – Det havde ved afslutningen vist sig, at der
var flere tiltag til forbedring af den kliniske under-
visning, som uden store omkostninger kunne iværk-
sættes straks.
d. Cellebiologi. Der var modtaget svar fra fa-
get gående ud på, at man ikke mener ekstraordinære
tiltag er nødvendige.

ad 8 Eventuelt
Finn Bojsen-Møller erindrede om foredraget

9. december 1999 kl. 15-17 i Lundsgaard auditorium.
Foredragsholder er professor Jørn Lund, bestyrelses-
formand ved Danmarks Evalueringsinstitut.

Finn Bojsen-Møller fremsatte endvidere for-
slag om afholdelse af møde i foråret 2000. Forslaget
blev positivt modtaget og der arbejdes videre med
sagen.
ref.   Grete Rossing

MOK & STUDIET
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SAG MØDE 15-99, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 8.
DECEMBER 1999, KL. 15.30
STED LILLE MØDESAL, PANUM
INSTITUTTET

Tilstede Finn Bojsen-Møller, Pernille Due,
Poul Jaszczak, Jens-Ulrik Jensen, Lisbeth Ludvig-
sen, Klara V. Naver, Louise Isager Rabøl, Christo-
pher Schäfer,.
Endvidere deltog Margit Skousen, Lone-Emilie Ras-
mussen (studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard
(studievejl.) samt Gitte Birkbøll og Annette Jørgen-
sen
Afbud Asger Dirksen.
Fraværende Niels Høiby
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 99-14
4. Studieplan
5. Studienævnets foreløbige budget for 2000
6. Meddelelser
a. NFMU
b. Mødeaktivitet januar: Ny studieplan
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til for 4. gang at

gå til tentamen i kemi blev imødekommet grundet
sagens særlige karakter.

En ansøgning tilladelse til for 4. gang at gå
til eksamen i genetik blev imødekommet grundet
sagens særlige karakter.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

Studienævnet drøftede mulighed for over-
flytninger fra Odense og Aarhus Universiteter og
besluttede, at overflytning kan finde sted i det om-
fang, der er plads.

Studienævnet drøftede endvidere kriterier
for at skifte klinikudvalg og besluttede, at nuværende
retningslinier fortsat skulle være gældende.
Dispensationsudvalget, som forbehandler sagerne,
underrettes om nævnets beslutning.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 99-14 godkendt.

ad 4 Studieplan
Studielederen anmodede om, at nævnets medlemmer
meddeler om oplysning om, hvilke dage i perioden
18.-31. januar 2000 de ville have mulighed for at del-

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 del-
vist 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, inte-
greret, 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 el-
ler 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
god tid, da der her er tre institutter involveret i god-
kendelse 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.

tage møder (evt. heldags- og eller aftenmøder) for at
behandle indstilling fra Følgegruppen.
Næste møde i Følgegruppen afholdes tirsdag d. 14.
december. Supplerende arbejdsgrupper er i gang med
at kigge på eksaminer.
Til undervisningen i cellebiologi ønskes mere moderne
undervisningsudstyr. Følgegruppen er bedt om en
udmelding på området.
Jens-Ulrik Jensen spurgte til lokaleproblematikken
og udtrykte bekymring for situationen, når ny studie-
ordning træder i kraft. Studieadministrator Leif Chri-
stensen vil blive bedt om en redegørelse.

ad 5 Studienævnets foreløbige budget for 2000
Det fremlagte budget blev kort gennemgået

og opklarende spørgsmål blev besvaret. Yderligere
materiale fremlægges, når det foreligger.

ad 6 Meddelelser
a. NFMU: Der afholdes Undervisnings-
konference i Århus 9.-11. april 2000. Enmet er
Lægeuddannelse 2000 og fremefter med hoved-
vægten på psykiatrien. – forud for dette møde
afholdes møde i Lund onsdag d. 5. april: Att
bygga broar för medicinsk utbildning över
Öresund.
b. Møder vedr. ny studieplan: Studie-
lederen gentog opfordringen om at meddele,
hvilke dage man kunne deltage i møder. Studie-
administrationen vil umiddelbart efter modta-
gelse af kalender fra alle medlemmer udsende
oplysning om, hvilke(n) dag(e) der afholdes
møde(r).
c. Opfølgning: Poul Jaszczak oplyste, at
problemerne omkring cellebiologi vil blive drøf-
tet i forbindelse med møde i kontaktgruppen
medicin/odontologi. – Workshoppen tirsdag d.
16. november: Referat er under udarbejdelse
og vil blive udsendt til nævnets medlemmer. –
Tidlig almen medicin og Sundhedspsykologi: De
modtagne evalueringer/klager er sammen med
mødeindkaldelse udsendt til fagene. Mødet er
berammet til onsdag d. 15. december, kl. 15.
Deltagere i mødet: Studieleder for odontologi
Merete Bakke, studieadministrator Leif Chri-
stensen, studielederen for medicin samt én re-
præsentant fra hvert af fagene. Der vil efter-
følgende blive afholdt et møde, hvor også re-
præsentanter for de studerende vil blive ind-
budt.

ad 7 Eventuelt
Louise Isager Rabøl oplyste, at en stude-

rende ved henvendelse til en underviser i fysiologi
havde fået lov til at udsætte en øvelse til næste se-
mester. Den studerende, som ikke ønskede at del-
tage i eksamen i fysiologi i indeværende semester,
fandt, at øvelsen lå for tæt på spoteksamen i ana-
tomi. Studienævnet fandt det uacceptabelt, at en
underviser på egen hånd accepterede udsættelse af
øvelser.
ref.   Grete RossingStudievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i foråret 2000

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.
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 EKSAMEN

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt
på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det
endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi I
senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6
år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
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For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uaf-
hængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i
samme termin.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

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

Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal sti-
les til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse,
da der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt
eksamensformænd/kvinder (se MOK), der samler de
generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne
og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjem-
mel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse
kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte
at svare på en klage, trods henstilling fra studie-
nævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at
benytte den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen. De
kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Anke-
nævnets afgørelse er endelig.

menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

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

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til
eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det
drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette
skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest
kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som udebli-
velse, og tæller som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-pa-
piret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3
hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forla-
der eksamen på grund af sygdom, vil opgave-
besvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller
ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen,
skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet læge-
erklæring. Med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „længere
varighed“ gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1
måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig ek-
samen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom,
men at du selv skal tilmelde dig på eksamens-
kontoret !
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

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

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.

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
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 skri-
ves på maskine, underskrives samt udfyldes
fuldstændigt med fgl. oplysninger:

-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de sær-
lige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect.
vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsans-
øgninger 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
henledes på, at visse sager, især ansøgninger om me-
ritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det til-
rådes 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.

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 undervisnin-
gen, 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 an-
søge om dispensation til gentagelse af undervisnin-
gen 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.

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i forårs-
semesteret 2000 er følgende:
OSVAL I - mandag den 28. februar 2000
OSVAL II - mandag den 28. februar 2000

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 8 studerende indstillet
til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation
til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også
studerende som ikke opnåede dispensation til et 4.
gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelses-
vis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.  Der skal
foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan
gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstræk-
keligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller ligende
problemer !

Studienævnet

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm
Venlig hilsen
Studievejledningen

Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET
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Fase I
OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1. OG 2. SEME-
STER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2.
semester skal samtlige obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I
efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale med
din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et an-
det hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne in-
den for samme emne sædvanligvis ligger i samme
uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil
være umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende
semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse
af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for
at skaffe dokumentation for sygdom i form af en læ-
geerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale
om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at
lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umid-
delbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige plad-
ser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan
du ikke være sikker på en plads og kan derved risi-
kere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tid-
lig almen medicin og sundhedspsykologi I er obliga-
torisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80
% af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester, kan man ikke gå til
eksamen i Anatomi 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.

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 ho-
spital. 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/opholdene
er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette Jør-
gensen inden du afmelder dig.

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

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstav-
len 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.

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

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 fore-
taget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der ikke
gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk stu-
dentereksamen får du ikke fritagelse for kemi på
baggrund af gymnasieniveau kemi.

Fase II
VELKOMMEN  TIL LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

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

Hverdage Weekend
Læselokalerne 8-20 9-17
PC-salen 15-20  9-17
Laboratorierne 16-20  9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem 08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender mellem
09.00-17.00.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddel-
bart til venstre for rampen ned til kælderen.

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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KURSER I LKF I FORÅRET  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
170200 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
170200 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
220200 16.00-17.30 Kateter 2. februar 2000
220200 18.00-19.30 Kateter 2. februar 2000
240200 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
240200 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
290200 16.00-17.30 Kateter 2. februar 2000
290200 18.00-19.30 Kateter 2. februar 2000
020300 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
020300 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
090300 16.00-17.30 Kateter 9. februar 2000
090300 18.00-19.30 Kateter 9. februar 2000
160300 16.00-17.30 IV-adgang 16. februar 2000
160300 18.00-19.30 IV-adgang 16. februar 2000
230300 16.00-17.30 Kateter 23. februar 2000
230300 18.00-19.30 Kateter 23. februar 2000
300300 16.00-17.30 IV-adgang 1. marts 2000
300300 18.00-19.30 IV-adgang 1. marts 2000
060400 16.00-17.30 Kateter 8. marts 2000
060400 18.00-19.30 Kateter 8. marts 2000
110400 16.00-17.30 Sutur 8. marts 2000
110400 18.00-19.30 Sutur 8. marts 2000
130400 16.30-19.00 Gynækologi 15. marts 2000
180400 16.30-19.00 Genoplivning 15. marts 2000
250400 16.00-17.30 Sutur 22. marts 2000
250400 18.00-19.30 Sutur 22. marts 2000
270400 16.30-19.00 Genoplivning 29. marts 2000
020500 16.00-17.30 Sutur 5. april 2000
020500 18.00-19.30 Sutur 5. april 2000
040500 16.30-19.00 Genoplivning 5. april 2000
090500 16.00-17.30 Sutur 12. april 2000
090500 18.00-19.30 Sutur 12. april 2000
110500 16.30-19.00 Genoplivning 12. april 2000
160500 16.30-19.00 Gynækologi 19. april 2000

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage ml kl. 15-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man
tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby ved
eventuelle afbud. Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige kurser
resten af semesteret!

Annoncer
GRATIS CYKELTUR OP AD
ALPE D�HUEZ -
sidste del af bjergetappen i Tour de
France.

Brd. Klee A/S - handels- og ingeniørfirma - afhol-
der personaleudflugt for 18 medarbejdere.
Medarbejderne har igennem 1½ år forberedt sig
på turen gennem jævnlige cykelture.
Vi kunne godt tænke os at have en sidsteårs-
studerende med på turen, som kan
springe ind „just in case“.
Du skal medbringe egen lavt gearet cykel samt ri-
melig kondition - resten sørger Brd. Klee for.
Afgang fra Kastrup 2.6.00. Hjemkomst til Kastrup
4.6.00.
Kontakt Jan Klee på telefon 43 86 83 33 eller
jk@brd-klee.dk for nærmere
oplysninger.
Venlig hilsen
Jan Klee Brd. Klee A/S

BAND
Vi er: Guitarist/sanger, guitarist og sanger-
inde.
Vi søger: Trommeslager, bassist og klaverspil-
ler.
Vi øver fast på Panum én gang om ugen (torsdag
mellem 16 og 20), med mulighed for nedtrapning i
eksamensperioder. Vi spiller pop/folkrock med
halvakustisk lyd. Tidligere banderfaring er ikke
nødvendig, men vi forventer at du er mødestabil.
Hvis du er interesseret eller har spørgsmål kan du
ringe til mig på:
Tlf. 39 29 70 41
MVH. Michael

FØLGENDE BOG KØBES
2. DEL12. SEMESTER
RADIOLOGI
MEDICINSK KOMPENDIUM, sidste nye udgave
alle købes gerne brugt
FØLGENDE BOG SÆLGES
2. DEL
7. SEMESTER
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave
sælges for 150
(nypris 495,-)
HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

MAMMA MIA
Frivillige medarbejdere søges til Mamma Mia Net-
værk, der er et nystartet
projekt for sindslidende borgere, der isolerer sig i
eget hjem.
Mamma Mia er en socialpsykiatrisk selvejende in-
stitution, som har driftsoverenskomst med Køben-
havns kommune.
Vi tilbyder sindslidende kontakt, undervisning, kul-
turelle aktiviteter i og uden for huset, botilbud og
basale behov dækket via omsorg, mad, bade-
muligheder o.m.a.
Det nye projekt er tænkt som en udvidelse af vores
igangværende aktiviteter, hvor vi ønsker at kunne
tilbyde kontakt til sindslidende, som ikke selv mag-
ter at søge kontakt til andre mennesker.

Vi har mange erfaringer med støtte/kontaktperson
ordningen, som er et professionelt tilbud fra lokal-
centret, når den professionelle indsats ophører, øn-
sker vi at kunne fortsætte kontakten via samtaler,
hygge, spil, evt. ture men med en frivillig indsats.
Kontakten foregår i borgernes eget hjem.
Projektet vil foregå i lokalområdet Bispebjerg.
Du tilbydes som frivillig undervisning, supervision
og støtte under forløbet.
Vi forventer at du har engagement, modenhed, livs-
erfaringer samt at etikken er i orden.
Vi søger ca. 15 frivillige som både kan være stude-
rende, efterlønnere, pensionister o.a..
Hvis du har interesse for at være med, så skriv et
par ord om, hvem du er og hvad du har at byde på.
Kontaktpersoner Majken Dobusz eller Bent Slot.
Vores adresse er:
Mamma Mia
Utterslev Torv 30
2400 NV
Tlf.: 38 60 69 43

BOGSALG.

Kumar & Clark: Clinical Medicine, 3. udgave.
Fin stand, ingen overstregninger. Pris: 200 kr.
Schroeder et al: Basisbog i medicin og kirurgi, 1.
udgave.
Fin stand, få kapitler m. overstregninger. Pris: 600
kr.
Ring til Michele Saldo på tlf. 3539 2666 lok. 704.

BØGER KØBES
Medicinsk kompendium
(helst 15. udg. men 14. udg. er også ok)
Kirurgisk kompendium
Tlf.: 35370202-207

STUDIET

Der er vist en journalist på et af lav-lix bladene der misforstået
noget om hvad der foregår på Panum. Tag den Husgruppe!
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Studietilbud
TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION

1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre)

Tid: Torsdag den 16. marts 2000 kl. 9.30-15.30
Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K
Formål:At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold
Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse

  (“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidli-
gere OSVAL studerende
Materiale:Uddeles i forbindelse med undervisningen
Tilmelding: Senest onsdag den 1. marts
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 00, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
annette_hart@RCT
Kontaktperson:Annette Hart Hansen

INVITATION TIL HUMAN-
BIOLOGIUDDANNEL-
SEN�S
ÅBENT HUS TORSDAG D. 24.
FEBRUAR 2000  KL.15.00
DAM AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET
BLEGDAMSVEJ 3
2200  KØBENHAVN N

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
studielederen og derved få et indtryk af uddannelsens
forløb og indhold.

På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologi-
uddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og hu-
man patofysiologi) samt en række metodekurser og
naturvidenskabelige redskabsfag f.eks. molekylær-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksiko-
logi, forsøgsdyrskundskab, medicinske billed-

teknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotop-
teknik. 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 integre-
ret med og i forlængelse af specialet, men der er selv-
følgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-ud-
dannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og ud-
viklingsopgaver med humanbiologisk relevans i den
private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare) el-
ler i den offentlige sektor (sundhedsvæsen, miljø-
sektor, universiteter).

EFTERLYSNING

Fredag den 11/2 mistede jeg
omkring kl. 10 den ene af mine højt
elskede sælskinsvanter på vej fra
Lundsgaard op til kemigangen. Den
savnede genstand er en sort luffe i
skind med kant af sølvræv og der
udloves en dusør på 100 kr. til
finderen.
Ring tlf. 35 81 99 44  eller 35 85 21
42
Katrine 504

Min handske ser sådan her ud.
Venligst udlånt af Dyrenes

Befrielsesfront DBF

STUDIET
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EN REPORTAGE FRA
IMCC�S ETHICAL STUDENT
CONFERENCE 1999

Sidste sommer blev jeg udsendt af FADLs kreds-
repræsentantskab her i København til Århus for at
bruge en uge af min ferie og udvikle mine intellektuel-
ler kundskaber.  Som led i denne åbenhed omkring
FADL og politikernes færden, er det mig en fornø-
jelse at fortælle lidt om denne forrygende og lærerige
oplevelse.

Studerende fra hele verden, dog primært Europa,
valfarter hvert år til Århus for at deltage i denne
conference, der dog mere er et symposion i klassisk
Platon-stil! Vi mødtes om morgenen lyttede til læ-
ger, filosoffer, sygeplejersker og andre fremtrædende
personligheder indenfor den medicinsk etiske debat
både i indland og udland. Derefter var der lystige dis-
kussioner og  workshops med disse højt udviklede
hjerner omkring dagens tema. Og som der nu hører
sig til et symposion blev der solgt øl og vin til så lave
priser, at selv østeuropæerne kunne være med.

Det var ikke kun intellektuelle diskussioner, vi for-
nøjede os med, idet programmet for ugen hver dag
bød på spændende afslappende sociale indslag. Min
personlige favorit var sejlturen på Silkeborgsøerne.
Forestil dig en varm sommerdag, hvor solen skinner
fra en skyfri himmel. Du ligger på dækket af en båd
og nyder en kold øl mens et jazzband underholder.

IMCCs ethical student conference er en sød blanding
af vanvittige, spændende diskussioner og dionyske
forlystelser, som absolut er værd at bruge en uge i
august på.

Margrethe Duch Lynggaard

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 sekretariatet
at anskaffe det nødvendige edb-udstyr med hensyn
til udsendelse af ”oplysningssedler” til samtlige med-
lemmer.

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. Kon-
tingentet udgør 725,00 kr. og er faldet med 40,00
kr. pr. halvår. FADL’s repræsentantskab har be-
sluttet, at indeksreguleringen i forhold til Hoved-
foreningens og Forhandlingsfondens kontingent-
andele 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 medlem-
mer som vælger at betale FADL-kontingentet via
Betalingsservice, da kontingentbetaling via Beta-
lingsservice er en utrolig lettelse for sekretariatets
arbejde. Repræsentantskabet har besluttet at udlodde
præmier for 10.000 kr. FADL’s kontingentgruppe har
endnu ikke besluttet præmiernes størrelse, men i
overvejelserne indgår ”gavekort til Bogladen på
500,00 kr.”, evt. gratis medlemskab af Form og
Fitness – 3 måneders periode = 795,00. Evt. en lille
sviptur/kroophold eller lignende – DERFOR TIL-
MELD 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 præ-
mier.

Kontingentfritagelse:
FADL’s repræsentantskab har på sit sidste repræ-
sentantskabsmøde, 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 oven-
nævnte 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

OG HVORFOR NU DET.
Som de fleste nok burde vide, er Fadls øverste myn-
dighed (ud over generalforsamlingen) Københavns
Kredsforenings Repræsentantskab (KKR). KKR be-
står af 21 medlemmer af Fadl der er valgt af de an-
dre 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 områ-
der 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 re-
præsentanter i dag begyndte også uden nogen idé om
hvad det var vi gik ind til - og uden noget ‘politisk’
idegrundlag. Og hvis alle de 21 pladser var besat, 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 eftersom 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 sep-
tember/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...
...og ikke nåede at komme til Politikerintroduktions-
mødet i onsdags, så henvend dig til sekretariatet, de
vil med glæde fortælle dig lidt om hvad det går ud på,
eller henvise dig til en af studenterpolitikerne.

Hvordan stiller jeg op?
I på de næste sider finder du en opstillingsliste og en
stillerliste. Opstillingslisten skal udfyldes af alle kan-
didaterne, 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
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Vagtbureauet

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN & SERVICECHEFEN

DAGLIG TRÆFFETID:

Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 14.00 til 16.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefon-
nummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/
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 såle-
des fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er
specialsyet til netop dine ønsker. Adressen er
www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Caroline Møller      &     Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchefer                    Servicechef

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 7/2-2000 � 13/2-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 8 4 6 8 12 21 8 67
udækket 3 1 5 3 0 0 0 12 17
15-23
bestilt 19 19 11 14 18 15 12 108
udækket 2  0 0  0 0 0 0  2  1
23-07
bestilt 16 18 15 18 17 10    14  108
udækket 1 1 0 0 0    0     0  2   1
ialt
bestilt 43 41 32 40 47 46 34  283
udækket 6 2 5  3   0 0 0  16 5
dæknings % 86 95 87 92 100 100 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
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: 7/2-2000 � 13/2-2000

man tirs ons tors fre lør søn i alt
Ledige hold 3  4 4 5 2 0 0
Arbl. Vagter 5  11 12 14 10 2 0 54
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.

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 henven-
delse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35
24 54 05
man kan 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

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 skattemæssige reg-
ler.

Vagtafdelingen!

har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00 og
13.00.
SPV-opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 - 23.00.

VAGTBUREAU � POSTKASSE TIL
LØNSEDLER OG STYRKELISTER
OPSAT PÅ PANUMINSTITUTTET
VED K.K.F.�S KONTOR

Vagtbureauet har fået opsat en postkasse til FADL
vagternes lønsedler og styrkelister.
Postkassen er opsat ved Kredsforeningens kontor på
Panuminstituttet. Det skal understreges,

at postkassen kun må benyttes til lønsedler og styrke-
lister.

Postkassen tømmes mandage og fredage, begge dage
kl. 08.00

Vær opmærksom på, at der fortsat køres 14-dages
løn i ulige uger. Sidste frist for aflevering af
lønsedler og styrkelister for en lønperiode er således
fortsat mandag kl. 08.00 i ulige uger.

Baggrunden for postkasse-funktionen er, at det nye
oplag af lønsedler ikke længere kan frem-
sendes portofrit til Vagtbureauet som følge af, at kon-
toen for portoudgifter i Vagtbureauets
budget for år 2000 er reduceret.

Udover at benytte postkassen på Panuminstituttet
til lønsedler og styrkelister kan disse naturligvis
som hidtil afleveres på Vagtbureauets adresse Bleg-
damsvej 4.

REGULERING AF GENSNITS-
LØNNEN FOR HOLD - JAN. KVT.
2000.

Fra uge 7 (mandag den 14. februar) vil gennemsnits-
lønnen 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.

MVS-hold 5501 søger 2 nye
medlemmer.

Arbejdet består i udlevering af metadon til stof-
misbrugere i Københavns amt.

Vagterne varer 6-7 timer, og man møder op to per-
soner kl. 8.00 i Glostrup. Herfra kører man så rundt
til forskellige steder i amtet og varetager metadon-
udlevering.

Kvalifikationer:
- Du skal være MVS’er
- have bestået farmakologi og mikrobiologi
- ikke være længere på studiet end 11.se-
mester
- kunne tage min.5 vagter pr. måned (også
i eksamenstiden!) med start i marts 2000
- deltage i holdmødet den 24.februar 2000
- have kørekort.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 23. februar 2000
kl.12.00 på Vagtbureauet

Yderligere oplysninger: Kontakt holdleder
Salman Ali tlf. 20 86 73 47.

VB
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VENTILER - SE HER!
Intensiv Hold 4402 mangler 1 ny til
indsupplering april måned.

Vagt krav er 6 vagter pr. måned.

Permanenthold 4402, på thoraxkirurgisk intensiv
RH, søger 1 nye ventiler indsuppleret.
Vi er i øjeblikket 17 på holdet, 4 kvinder og 13
mænd, men 3 af os holder op de næste par måne-
der, pga. Barsel og næsten afsluttet studie.
Vagterne ligger på hverdage som aften- og natte-
vagter, samt lørdag og søndag, hvor vi dækker dag-
, aften- og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patien-
ter fra neonatale hjerteoperede over corcnar by-
pass,  klassisk thoraxkirurgiske patienter til hjerte-
lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt  og  selvstændigt og der
arbejdes tæt sammen med afdelingens øvrige per-
sonale, et samarbejde, som gensidigt er meget
værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at
deltage i afdelingens interne undervisning( mod be-
taling), og har iøvrigt, som led i den almindelige
patientovervågning, mulighed for at overvære ope-
rationer, m.m.

For at komme på holdet skal du: ·
Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.
·Tage ca. 6 vagter pr. måned (alle årets måne-
der) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at
gå ”på pension”.
Have bestået Fase 1.
Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter; alle er
aflønnede.

Der bliver afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil
kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og vil
høre mere om hold 4402, er du velkommen til at
kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342.

Ansøgningsfrist:  Torsdag  2. marts 2000 Kl. 12.00
for indsupplering i april . Ansøgningsblanket fås
på VB.

EKG � KURSUS
Efterårets kurser i basal EKG diagnostik (for alle
FadL-medlemmer):

Formål: At give en basal indførelse i diagnostik af
elektrokardiografi (EKG), hvor der primært
vil blive lagt vægt på det deskriptive.

Målgruppe: Medicinstuderende uden forudgående
kundskaber i EKG diagnostik.
Kurset henvender sig primært til studerende på
fase 2 og slutningen af fase 1, da kurset forud-
sætter en adækvat forståelse af hjerte-kredsløb.

Beskrivelse: Kurset vil blive afholdt som fem ses-
sioner á to timer; første time som forelæsning, så
10 min. pause og anden time som praktisk øvelse.

Kursusoversigt:

1. lektion:Alment om EKG: Det normale EKG.
Hypertrofi. Sinusrytme. Alment om arytmier.
Alment om blok. Ekstrasystoler. Eskapade.
Parasystoli.
2. lektion: Blok: AV-blok. SA-blok og sinusarrest.
Grenblok og fasikelblok.
3. lektion:Takykardier: Sinustakykardi. Atriel
takykardi. AV-nodal takykardi.
Atrieflagren, Atrieflimren. Ventrikulær takykardi.
Ventrikelflimren. WPW.
4.lektion: EKG-fund ved iskæmisk hjertesygdom
og AMI i 12-aflednings EKG.
5. lektion: Afsluttende EKG-quiz med repetition.

Pris: Gratis for FadL-medlemmer.

Datoer:

Hold A  kl.16-18:  d.21., 22., 29/2 og 6., 7/3 -2000.
Hold B  kl.18-20:  d.21., 22., 29/2 og 6., 7/3-2000.
Hold C  kl.16-18:  d.24.og 28/2, den 15.og 20/3 og
kl. 17-19 den 23/3-2000.
Hold D  kl.18-20:  d.24. og 28/2, 15. og 20/3 og kl.
19-21 den 23/3-2000.
Hold E  kl.16-18:  d.24. og 28/2, 15. og 20/3 og kl.
17-19 den 23/3-2000
Hold F  kl.18-20:  d.24. og 28/2, 15. og 20/3 og kl.
19-21 den 23/3-2000

Undervisere: Jakob Lykke og Jon Peiter Saunte.

Ansøgning:På nedenstående slip senest tirsdag
den 17. februar 2000 til
Vagtbureauet, Blegdamsvej 4.

———————————————————————
———————————————————————
————————

Ansøgning om kursus i basal EKG-
diagnostik:
Holdønske  (prioriteres med 1, 2, 3
osv.)

A ____ B ____ C ____ D ____ E ____ F
____

Navn:______________________________________
Cpr.nr.:__________________________

Adresse:____________________________________
post.nr./by:_______________________

Tlf.nr.:  ____________________________________
semester:_________________________

DODGE THIS...

VB
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Info til SPV - VT - MVS etc etc
VB
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Det Medicinske Studenterråd
ER DU EN FREE RIDER ??

Er FADL,s repræsentantskab, studenterrådet,
studienævnet det samme; og er det de samme men-
nesker der sidder i disse organer? Svaret på det før-
ste spørgsmål er: nej; svaret på det andet er desværre
tildels: JA. (...og det er ikke fordi, vi ikke kan lide, de
mennesker, vi arbejder med, at vi skriver ”desværre”).

DER ER ALT FOR FÅ AKTIVE I
STUDENTERRÅDET OG FADL!!!

Kan man overhovedet ændre noget, hvis man delta-
ger i studenterpolitik ?  Er du i tvivl så fortvivl ikke,
fordi der er ikke ret mange på studiet, der ved, at
studenterne har (eller kunne have hvis der var nok
aktive) indflydelse på alle beslutninger, der vedrører
undervisning og uddannelse.
På vores semester (12.) møder vi stadig med-
studerende, som er utilfredse med forskellige forhold
på studiet, men ikke tror, at disse står til at ændre.
Det er lidt ærgerligt, er det ikke ?

-Mange stud.med.´er er meget aktive i: Stud.klubben,
IMCC, SIMS, GIM, Rusturen, Revyen og andre. De
gør det sjovere og mere interessant at være stud.med.,
men en af de vigtigeste forudsætninger for disse ak-
tiviteter er studenterrådet og studienævnet, da disse
er bindeleddet mellem universitetsledelsen og stu-
denterne hvad angår fysiske rammer og økonomi.
-Mange stud.med.´er er meget passive i.f.t. studenter-
politik, hvilket blandt andet begrænser muligheden
for, at bedre forholdene og betingelserne for oven-
nævnte aktiviteter.

Hvis der er nogen i Studienævnet, der stiller forslag
om at Stud.klubben lukkes, rusturen afskaffes eller
at lokalerne til SIMS, IMCC eller GIM bliver inddra-
get, er det vigtigt, at der sidder studenter i studie-
nævnet til at modvirke dette.
Vi kæmper også for bedre studenterforhold på andre
områder, f.eks en hepatitis B vaccine inden de klini-
ske ophold, hvor man møder hepatitispatienter; eller
at der er åbent på makroskopisk studiesal sidste
week-end inden eksamen. Computerkapacitet med
e-mail og internetadgang på datassalen, læsesale,
bogskabe er ikke ting der er falder ned fra himlen!!!

Når man søger om dispensation til eksempelvis et
4.gangsforsøg i Cellebiologi på baggrund af person-
lige problemer, behandles denne dispensation af
Studienævnet.

Når undervisningen skal ændres afgørende i hele sin
form og sit indhold (ny studieplan) eller på enkelt-
områder (efter evaluering, klager over utilstrække-
lig eller mangelfuld undevisning), er de studerende i
Studienævnet med til at beslutte, hvordan det skal
foregå og sørge for, at det bliver effektueret.
Studienævnet administrerer undervisnings-
bevillingerne, hvilket i praksis betyder, at man kan
”fyre” en afdeling eller et institut, hvis ikke det lever
op til de krav, man sætter til studenterundervisning.

Nu sidder DU måske og tænker, at studenterne er
underrepræsenteret eller ikke har nogen indflydelse
i Studienævnet ? Det er forkert. Der sidder 5 stude-
rende og 5 undervisere i Studienævnet med én
stemme hver – så hvis vi studenter kan blive enige
om en sag, så bestemmer vi !

Hvis FADL ikke fungerer, så får vi alle dårligere læ-
rebøger (FADL har et non-profit forlag), og DU får
ringere mulighed for at tjene penge til en rejse eller
at drikke en lille, bitte øl (kun ½) i stud.klubben.

Rent bortset fra at vi alle har et ansvar for at disse to
vigtige organisationer kan eksistere, og at vi alle får
noget ud af det, så kan man også lære noget af at
være med !
Hvem ville have troet det ? Organisatorisk arbejde
er en forudsætning for dels at varetage sine interes-
ser som yngre læge, og dels giver det point når man
skal ansøge om kursusstilling (til speciallæge-
uddannelse). Mange af os ender med at deltage i den
daglige ledelse på en afdeling.
Vi har svært ved at formulere hvor vigtigt, det er at
forberede sig på dette, da den ene af os er jyde og
mener at det ”i vært´ fa´ et ka ska´e” og den anden er
københavner og mener at det er ”fantastisk afgørende
og totalt vejen fram”.

Vidste du:

-at alle stud.med.´er er automatisk medlem af Det
Medicinske Studenterråd
-at alle stud.med.´er dermed kan stemme til general-
forsamling
-at alle møder i Studenterrådet er åbne
-at ligegyldigt om du stemmer på Venstre eller
Enhedslisten, så er Studenterrådet et studenter-
politisk parti, der varetager dine interesser som stu-
derende.

Mød op til uformelt intromøde i Studenterrådet
d.29.februar kl.15.30 i det første lokale på 1.2-gan-
gen (det lokale der ligger lige over det bord i kanti-
nen, hvor du henter dit MOK).
Det er ikke for sent hvis du er på 12. semester og det
er på tide hvis du er på 1. semester.

Stil op til suppleringsvalget til FADL´s
repræsentantskab onsdag d. 9 februar

Aleksander Krag (Studienævnsmedlem) og Jens-Ul-
rik Stæhr Jensen (formand for Studenterrådet,
Studienævnsmedlem)

MØDE PÅ MSR

Det Medicinske Studenterråd holder
møde tirsdag d. 22/2 kl 16.00 i 1.2.15
Dagsorden
1) Formalia
2) Nyt fra semestrene
3) Meddelelser
4) Studienævnsmøde dagsorden
5) Studenterunderviser-

overenskomst
6) Evt
Mvh
For Bue Juvik/ Jon Lykkegaard
Andersen

IMCC

SEXEKSPRESSEN HOLDER
INFOMØDE
For nye interesserede, som har lyst til at tage ud på
de københavnske folkeskoler for at undervise i sek-
sualoplysning holder Sexekspressen et infomøde tors-
dag d. 17/2 kl. 14:15 i FaDL’s lokaler.
Mød op og hør om, hvad du kan få ud af at være med
i et spændende projekt med masser af gode oplevel-
ser, udfordringer og en spandfuld søde mennesker.

EXCHANGE � GRUPPEN

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

Der er pladser tilbage til: Brasilien, Canada, Estland,
Indonesien, Italien, Catalonien, Ghana, Holland, Ita-
lien, Libanon, Rumænien, Schweiz, Tyrkiet… og
mange fler.

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

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

Så: Har du lyst til at prøve din faglighed af, samti-
digt med en STOR kulturel oplevelse er klinikophold
arrangeret med Exchange din mulighed.

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

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

Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i
vores kontortid: onsdag16 –18 i lige uger, 12-14 i
ulige uger.

EQUIP

Equip er en undergruppe af
IMCC, der forestår indsam-
ling af brugt hospitalsudstyr
og sender det til hospitaler i
den 3. verden. Alle interesserede er meget velkomne
til at komme til vores møder og se hvem vi er, og hvad
vi laver. Næste møde er torsdag den 2. marts klok-
ken 16 foran IMCC’s kontor. Man kan også kontakte
Ulla Sander på tlf. 3331 1868.

VIL DU/I UD OG
REJSE MED
STUDIET?

Så har du muligheden for at få et
klinikophold I troperne med PIT.
Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation un-
der IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på ho-
spitaler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet ka-
rakteriseres som et udvidet klinikophold, hvor du
stifter bekendtskab med en lang række trope-
medicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på
et hospital i den tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået far-
makologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal være
væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været I troperne
vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret med rejse-
billeder, kage og kaffe.
Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset
studietrin.
Mødet afholdes onsdag d. 1/3-2000 kl. 1900 I FadL´s
mødelokaler (ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Christina og Mor-
ten på tlf. 35353945.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Christina og Morten.

MSR & IMCC
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REGIONÆR ANATOMI 5. UDGAVE
af Martin E. Matthiessen og Ole
William Petersen.

Regionær anatomi gennemgår alle de regioner, der
findes som eksamensspørgsmål til anatomi 1 eksa-
men. Den er først og fremmest tænkt anvendt til dis-
sektion, men vi mener, at den i høj grad er værd at
kigge i før det. Hvis man f.eks. har tænkt sig at repe-
tere ekstremiteter og kropsvæg efter 1. semester gi-
ver den et godt overblik og på nogle områder en bedre
forståelse end ved udelukkende at  læse Bevæge-
apparatet. F.eks. bliver det nemmere at forstå
carpaltunnelerne, lamina vasto-adductoria og
nervernes forløb og innervation. Det samme gør sig
gældende for 2. semesterstoffet. Alt i alt er det en
kort og overskuelig bog uden alt for meget udenoms-
snak
I forhold til 4. udgave er der sket væsentlige forbed-
ringer, ikke mindst med hensyn til illustrationerne,

Boganmeldelse
som fra at være sort/hvide stregtegninger er blevet
farvebelagte illustrationer (mere lig Sobottas bille-
der), som gør det nemmere at forstå regionerne. Der-
udover er enkelte småfejl rettet og et par nye regio-
ner er tilføjet.
Det eneste vi synes, at bogen mangler, er en illustra-
tion, der viser regionernes beliggenhed i forhold til
hinanden, samt at bogens opdeling i regioner var fuld-
stændigt i overensstemmelse med eksamens-spørgs-
målene.
Til slut vil vi lige gøre opmærksom på, at der ved
vores netop overståede anatomieksamen blev truk-
ket temmeligt mange regionsspørgsmål, så lad være
med at nedprioritere disse.

God fornøjelse
Ditte og Marie (306).

Basisgrupperne
Scorebogen!!!

Så skulle den være der.
Den bliver delt ud man.
D.21.02, tirs. D.22.02 Og
ons. D.23.02
kl. 12.00 � 14.00 foran
studenterklubben. Kun
holdrepresentanter kan
afhente scorebøger. Løssalg
af scorebøger er muligt. Kr.
50.
Kan holdrepresentanten
ikke hente bøgerne i dette
tidsrum, må de sende en
suppleant. Ellers kan
alternativt tidspunkt
aftales på tlf. 35820011.

ER GIM EN FORENING
?

Svaret er nej ! Men måske
ikke så meget længere.

Gruppen for intergreret medicin (GIM) er en
gruppe for alle stud. med.´er. Vi interesser os (ikke
ukritisk) for alternativ medicin, og andre spæn-
dende 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 be-
stemme os for hvilke foredrag GIM skal arrangere
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 annonce-
ret 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 endnu
engang definitionen på ordet for-
ening
Forening:(subst. en, plur. er, -erne
[for'ening]
Sammenslutning af PERSONER
med fælles interesse. Kilden er
endnu engang Nudansk Ordbog.
I behøver ikke at takke.
MOK-red/Jon

TAK

Til de piger som fredag d. 4/2
indleverede mit ur til receptionen.
Uret er forbundet med lykkelige
minder, og det er dejligt at få sin tro
på ærlige mennesker bekræftet. Har i
lyst vil jeg gerne sponsorere en tur i
bio som tak.
Jeannette 38606616.

TILMELDING TIL RUS-
VEJLEDNING
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 Studen-
terklubben.

NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der kom-
mer for sent, både til infomøder og tilmelding.

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

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

STUDERENDES
ANÆSTESIOLOGISKE OG
TRAUMATOLOGISKE
SELSKAB - SATS

er nu klar med det næste foredrag.
Denne gang kommer thoraxkirurg Henrik Jessen
fra KAS Gentofte og fortæller om thoraxtraumer i
auditorium E i Teilum bygningen (indgang ved
Laboratorie for Kliniske Færdigheder).
Det sker onsdag d. 23. februar 2000 klokken 1600.
Det koster kr. 10,- ,som dækker omkostninger til
foredragsholder, for ikke-medlemmer.
SATS-medlemmer har gratis adgang, da de har be-
talt de kun kr. 30,- det koster at være medlem per
semester. Som medlem har man, udover gratis ad-
gang til alle SATS-arrangementer, mulighed for
at deltage i fx. TraumeTeamsTræning og ATLS-
kurser som observatører.
Er du nysgerrig så se vores hjemmeside på http://
www.studmed.ku.dk/sats/ eller kom til vores må-
nedlige møde, der finder sted den første onsdag i
hver måned i FADLs mødelokale klokken 1600.

Med venlig hilsen
SATS

RYGEPOLITIK
I aften har Medicinsk Filosofisk For-
ening inviteret Afdelingslæge Anne-
mette Fuglholm til at holde oplæg med
efterfølgende debat om rygepolitik på
hospitalerne. Annemette Fuglholm er
afd.læge på Bispebjerg Hospital, og har derfor
denne debat omkring sig hele tiden. Hun vil bla.
fortælle hvordan personalet fungerer som rolle-
model for denne nye ordning, - Røgfri Hospital.
Har du en mening om denne debat og er du inte-
resseret i at dele den med andre, så kom til vores
arrangement.
Dette finder sted i aften d. 16.februar kl. 19.00, på
Vartovkollegiet, Farvergade 27 (lige ved Rådhus-
pladsen, og der vil være sat opslag på døren).
Kaffe/te og kage til SU.-priser.

Vel mødt
Medicinsk filosofisk Forening (MFF).

Har du spørgsmål ring til Rikke 38338834. Troels
33130673, Joen 26712348 eller Louise 38340808.

INDRE ORGANER
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Program for foråret 2000:
24.02 Den eneste ene
02.03 Taxi
09.03 Casino TemaFest aften
16.03 Hamilton
23.03 Psycho
30.03 Surprise
06.04 Eyes Wide Shut
13.04 Flamberede hjerter
27.04 Insekt-tema aften
04.05 JonathanL. Havmåge
11.05 Arlington Road

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og
guf inden filmen starter kl. 20.00. Den første aften
man kommer, betaler man 50 kroner for et medlem-
skab for resten af sæsonens forstillinger.

P8n forårssemester 2000
Filmklubben P8n byder velkommen til sin
32. sæson, med filmaftener i studenter-
klubben.
Igen i år har vi sammensat et godt og vari-
eret program med film fra katagorierne:
dansk film, nordisk film, europæisk film,
skæve film, klassiker,  2 temaaftener,  1 fest
samt en surprise aften vi godt kan love ikke
bliver kedelig.
 TemaFestaftenen d. 9. marts bliver i bed-
ste casinostil med filmene "Maverick" &
"Lock, stock &  2 smoking barrels", og selv-
følgelig kæmpefest m. casinostemning og
smuggambling i krogene.
 Torsdag d. 27.april kommer til at stå i in-
sekternes tegn. Vi viser den prisbelønnende
tegnefilm Antz samt drengerøvsrumfilmen
Starship Troopers.
Så find din indre insekt frem og kom ned i
P8n og slip den løs....
 Torsdag d. 30.03 bliver en Surpriseaften,
men vi kan godt røbe at vi arbejder hårdt
på, at få en kendt filmperson ned i P8n
denne filmaften.

Gør som over 500 andre medcinstuderende
sidste semester:
MØD OP I P8n HVER TORSDAG KL. 20.00
til nye filmoplevelser på vores nye 5 x 2,3
m. store lærred og 3500 watt ægte surround
sound system.
Og husk FILM SKAL SES I P8n.

M.v.h.
Filmklubben P8n

Debat
ER DET TILLADT AT
TRO?
Diskriminationen findes på alle semestre. Den hån-
lige kritik og latterliggørelsen starter allerede under
de første forelæsninger i kemi. Og den går igen hos
de mange studerende, der bekender sig kritikløst til
lærebøgernes og forskernes sandheder.

Afviser sludder
Vores studie er helt overvejende bygget på naturvi-
denskabelige fag, der har til formål at undersøge
mennesket og vores verden helt til bunds. Men hvis
snakken nærmer sig fænomener, som vores nuvæ-
rende viden ikke harmonerer med, tromler vi forkla-
ringen og gør måske lidt grin med dem, der tror på
den. Naturlig skepsis er blevet til kategorisk afvis-
ning. Er det usandsynligt eller ligefrem alternativt,
så er det noget sludder.

Ingen svar
Men vi kan ikke afvise, at der sker forunderlige ting
i den medicinske verden. Der er snart mange eksem-
pler på kræftsyge patienter, der har overlevet trods
lægers og eksperters spådomme om det modsatte. Vi
ved ikke, om folk bliver helbredt af hajbrusk eller for-
bøn i den lokale frikirke, og selv intensiv forskning
kan ikke svare på alle spørgsmålene. Vi har kun de
enkelte erfaringer, og vi må tro på, at de kan hjælpe.

En realitet
At en patient er blevet helbredt - det er måske ikke
statistisk signifikant, men det er en afgørende reali-
tet for den enkelte person. Og selvom vi ikke lige kan
forklare sammenhængen, så må den realitet være
vores primære interesse.

Vi er bogholdere
Så hvorfor ikke beskæftige sig med det uforklarlige?
Skyldes det frygt? Er vi bange for det, vi ikke kan
sortere og putte i kasser?
Mennesket er universets bedste bogholdere, og vi har
kortlagt ufatteligt meget både inden i og uden for
vores kroppe. Men atomtabeller, psykodynamiske
teorier og kemiske synapser er kun vores modeller,
vores billede af verden. Vi tør godt indrømme, at der
stadig er områder, vi ikke har helt styr på, men vi tør
ikke afvige fra vores modeller. Det skaber misforstå-
elser og mistillid.

Ubrugeligt bevis
Et eksempel på misforståelserne er, at kemien kan
modbevise teorierne bag homøopati. Homøopatiske
lægemidler er kort fortalt lavet ved, at et lille ud-
træk af en sygdom fortyndes mange, mange gange og
så indtages for at udstyre kroppen med et forsvar mod
netop den sygdom. En kemiforelæser kan imidlertid
uden problemer vise, at sandsynligheden for at finde
bare ét molekyle af det oprindelige udtræk er lige så
stor som sandsynligheden for at kunne finde lige hjem

efter en god fredagsbar. Der er ingen aktive stoffer,
ergo indtager patienten bare vand, ergo har det in-
gen effekt.
Men det er en afgørelse på et forkert grundlag. Grund-
tanken bag homøopati er nemlig, at alle stoffer inde-
holder energi, og ved fortyndingen overfører man den
specielle energi; først til væsken i lægemidlet og der-
efter til patienten. Og nogle mennesker bliver jo ra-
ske, efter at de har brugt den slags.

Man kommer dog hurtigt ud i en videnskabsteoretisk
diskussion, men en konklusion kan være, at man ikke
skal drage for hastige konklusioner...

Hvor langt er vi?
Så sent som i sidste århundrede beskrev Ugeskrift
for Læger, hvordan patienter blev helbredt ved hjælp
af åreladning og gentagne lavementer. I dag griner
vi lidt, mens vi siger, at patienterne overlevede på
trods af behandlingen. Men samtidig tillader vi os at
sige, at vi nu ved bedre, og at vi endelig er kommet
på rette vej med brugen af klinisk koordinet forsk-
ning, randomisering og dobbelt blindtest.
Vi har nok ret omkring åreladningen, men hvem ved?
Om hundrede år sidder lægerne måske og morer sig
over, at man engang brugte tid og penge på at på-
virke kroppens kemiske processer. Til den tid er pe-
nicillin og Viagra blevet afløst af udstyr, der bare
ændrer atomernes svingninger, eller også har viden-
skaben indset, at sygdom og sundhed afhænger af
energifelter overalt omkring os.fortsætter næste side

INDRE ORGANER & DEBAT
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Tro på det
Men det er jo spekulationer. Vi bliver nødt til at for-
holde os til det, vi kender til og kan have nytte af.
Derfor skal vi selvfølgelig lære af de resultater, na-
turvidenskabelige forskere er kommet frem til, for
som studerende og kommende læger kan vi ikke nø-
jes med at gætte. Der vil dog altid være sorte pletter,
og dem kan man ikke gå uden om. Derfor må vi også
kunne tro på noget og at handle ud fra det.

Jeg vil slutte med et opklarende citat fra en gammel
bog, der stadig giver godt stof til livet:
�Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses�.
(Hebræerbrevet 11, 1)
Dan Brun Larsen, hold 404
danbrun@dbs.dk

SÅ SMID DOG PER-
LEKÆDEN
FOR SATAN!
-Eller
�Et Længe Ventet Debatoplæg�

Efter MOK´s leder hele to uger i træk har klaget sin
nød over manglende debatindlæg, har der været
mumlen og skumlen i krogene – nede foran
anat.studiesalen har 2. semestre smidt hjerne-
snittene over i hjørnet for til gengæld at lægge sort-
klædte planer med deres egne; langs væggene har
dystre personligheder samlet sig i større og større
grupper for at diskutere denne for Panum så dystre
periode.....og langt om længe er løsningen kommet:

VI OPRETTER for syv sytten da EN BASIS-
GRUPPE!!
Ja! Ganske rigtigt, gruppen, hvis ledelse udgøres af
en bestyrelse bestående af medlemmer fra de mest
konservative institutter, kommer til at gå under nav-
net: APATISKE STUD.MED´er!!

Medlemmer bliver kun optaget, hvis de indbetaler et
beløb på 10.000 dkr (skal helst betales ud af foræl-
drenes lomme) og har et gymnasiesnit større end 10,0;
derudover er der specifikke kønskrav: Kvinder skal
have skulderlangt hår, hvis længde trimmes hver
måned hos Stender´s – det må endelig ikke være
afbleget (vi ønsker jo ikke blondiner)! De skal have
overvejet at begynde på jura, men fordi Papa er læge
ønsket at vie deres liv til at score en fed overlægeløn.
De skal være velbevandrede i høje hæle og sort tøj
fra Bruuns Bazar. Deres latter være lav og deres
humor tilpas akademisk kedelig (pruttevitzer afvi-
ses ved døren). De skal være hjertelige overfor folk,
som ikke er på deres eget niveau – man har vel med-
lidenhed.
For mænd gælder samme hårkrav, blot anvendes en
maksimumslængde på 3,0 cm. De skal helst have
aftjent værnepligt i Hendes Kongelige Højhed Mar-
grethe II´s Livregiment, men luftværnet tæller også.
Samme forsmag for den afdæmpede tøjsmag gælder
også for mændene.
Nuvel. Efter oprettelsen af Apatiske Stud.Med´er, er
det vel på tide at fortælle om basisgruppens formål
og trepunktsprogram:
1) Først og fremmest ønsker vi at afskaffe be-
grebet ”basisgruppe” da det vækker væmmelige min-
der om leninisme, Venstre Socialisterne, Woodstock,
den franske revolution og afskaffelsen af zar-styret.
2) Dernæst ønsker vi at finde en ordning på
det væmmelige problem, som de nyuddannede læger
i MOK fra 2. februar, beskriver vedrørende turnus.
Her har vi fremstillet en række forslag:
· Tie stille
· Lægge mundkurv på Læger Med Grænser
· Lukke munden med syv sejl
· Stoppe med at tale om problemet
· Ikke tale mere om den petitesse
· Lade være at snakke
3)Vi ønsker sluttelig at afskaffe den nye studieplan.
Derved skal MOK´s redaktører ikke til at bruge deres
sparsomme tid – som de burde bruge på seriøst studie-
arbejde – til at klage over manglende diskussion om-
kring ordningen.
Venlig hilsen Maja, hold 302.

SPOT EKSAMEN
Hvem husker det ikke?
Efter en nervepirrende form for ”stolelegs-quiz” med
høje bip-lyde, bliver man hentet af en brutalt udse-
ende fyr, der har lovet en tæv hvis man hiver i sno-
rene på præparaterne.
Situationen, man bliver sat i, er absurd. Under kraf-
tigt tidspres bliver man præsenteret for morbide de-
taljer af den humane anatomi, ofte taget totalt ude
af sammenhæng.
Herefter ført op til arealet uden for makroskopisk/
mikroskopisk studiesal, hvor man så kan vente et par
timer i frustration over at høre ens medstuderende
diskutere navne på strukturer, man i hvert fald ikke
selv har nedskrevet.
Så sker det, dommens time oprinder, og som dom-
meren i en Kafkask roman træder Ole William frem
med domspapirerne flankeret af sin bodyguard, der
skal beskytte ham mod de desperate studerende.
Man prøver forgæves at kæmpe sig gennem kød-
randen af studerende, der står lettere fastfrosset
foran de ophængte papirer.
Dommeren har talt.
Ikke godt nok.
En lille skare af lettere aggressive studerende har
samlet sig og konfronterer dommeren.
Denne beskyldes for at have brugt præparater af dår-
lig kvalitet, med anormale strukturer etc.
Ole William fører en lille gruppe af studerende ned i
kælderen for at gennemgå præparaterne. Han beder
dem vente udenfor en dør, bare et øjeblik! Efter 15
minutter begynder de studerende lettere frustrerede
at banke på døren. En anden anatom åbner og for-
klarer at Ole William nu pludselig er til møde, men
at de studerende da er velkomne til at kigge på de
præparater, der endnu ikke er båret ud. Efter at have
entreret et lokale, der lignede et polsk slagterbutik i
senfirserne (Stort set tomt indeholdende meget få
kødfragmenter) opsøger De allermest stædige stude-
rende Ole Williams sekretær. Hun kan med selvføl-
gelighed i stemmen erklære Ole William for taget
hjem.
I frustration giver man fortabt overfor systemets ri-
giditet, sådan er det vel at gå på Uni.

Værre er det med anatomi II, her er der ved klager
ikke engang mulighed for at gense præparaterne. Ens
klage baseres derfor på hukommelsen af præpara-
ter, som man har set i korte glimt flere timer forin-
den. Ligeledes her bliver ens klager fejet af banen af
selveste kursuslederen.
Vi husker tydeligt da en student spurgte Carsten
Röpke hvor vores rettigheder var, hvortil denne sva-
rede ”De sidder i min lomme”.

Hvad er så meningen med dette indlæg?

Jo, vi mener, at der ligger et ekstremt paradoks i at
det er de samme personer, der laver spotten, som også
skal tage stilling til en evt. klage.
Enhver kritik af spotten er jo en kritik af disse perso-
ners faglige kvalifikationer, som derfor gør dem alt
for farvede til at tage stilling til en sådanne klage.
Vi er temmelig sikre på, at i ingen af de eksamener
vi har deltaget i, har censor været deltagende i både
tilrettelæggelsen af spotten samt vurdering af kla-
gen.
Hvad ville mon Etisk Råds holdning være til en æn-
dring af reglerne for patientklager, således at den
anklagede læge skulle tage stilling til klagens beret-
tigelse?
Ville det derfor ikke være meget rimeligt at censor
deltog i klagebehandlingen?
Ligeledes mener vi, at man i anatomi II bør have
mulighed for at gense præparaterne, så man kan ar-
gumentere for sine kritikpunkter, samt at denne pro-
cedure bør foregå på en rimelig vis.

Af helt andre kritikpunkter kan nævnes selve spot-
ten som eksamensform. Hvad er det egentligt man
eksaminerer i?
Efter vores overbevisning formår man ved spotten
ganske rigtigt at eksaminere bredt i pensum, men
selve eksaminationen er ligeledes en test af studen-
tens evne til at komme med hurtige svar i en stress
situation.
En vigtig evne for en kommende læge ville nogle
måske hævde, men det er jo ikke os alle sammen der
skal være ”traume-anatomer”. For hvornår vil en læge
nogensinde have brug for eksempelvis at kunne diag-

nosticere to strukturer på et røntgenbillede i løbet af
60 sekunder. Er det sådan at samtlige læger bør mi-
ste deres autorisation, hvis de ikke er i stand til oven-
nævnte under morgenkonferancen? Eller hvad med
patologen som får udleveret stribevis af biopsier til
mikroskopi uden angivelse af hvorfra de er taget.
Vi mener, at spotten er et blandt mange levn fra for-
tiden, som nuværende studerende samt kommende
skal udsættes for blot fordi visse personer, undervi-
sere samt ældre studerende, har været igennem
samme helvede. Hvis du ikke synes det var så slemt
og uretfærdigt, er det fordi spotten medfører alvor-
lige cerebrale forandringer, således at personer der
udsættes for den udvikler en særlig selektiv hukom-
melse. Blot få dage efter endt eksamen vil de fleste
huske forløbet som ganske stille og roligt!

Er det bare os der har ondt i røven og er
paranoide, eller er der �Something
rotten in the State of Panum�?

Dette indlæg skal ikke ses som et skræmmebillede
af anatomi-eksamen, der får enhver 1.-2. semesters
studerende til at ligge søvnløs om natten. For de fle-
ste klarer jo denne eksamen glimrende. Dog ikke uden
en næsten umenneskelig arbejdsindsats, med flere
måneders intens læseri og ophør af stort set noget
som helst normalt liv.
Ligeledes har vi kun oplevet, trods de mange rygter,
særdeles behagelige mundtlige eksaminationer, der
kunne få vores gamle matematik lærere til at frem-
stå fuldstændig fascistoide.

Respons fra alle instanser ønskes!
Hilsen
Mikkel Christensen og Andreas H. Lundh

OPLÆG TIL DEBAT OM
SUNDHEDSPSYKOLOGI,
FASE 1, 1. � 2. SEMESTER
Efter en del forvirring og utilfredshed blandt stude-
rende i forbindelse med eksamen og undervisning i
sundhedspsykologi, vælger vi, HR 3. semester, at tage
debatten op med instituttet for sammen at kunne
udarbejde konstruktive forslag til forbedring af un-
dervisningen for de kommende studerende.

Nogle af kritikpunkterne fremsat af de studerende i
årets løb, kan sammenfattes som

Manglende ensretning af information
til eleverne

Underviserne var sjældent ordentligt informerede
med hensyn til eksamen, synopsen og pensum i hel-
hed. Dette kom til udtryk i tvetydige svar, som kun
var med til at forvirre os.

Information om synopsens udformning

Der var stor forvirring holdene indbyrdes omkring
spørgsmål vedrørende synopsens udformning
(længde, kildeangivelser etc.)

Undervisningen set i forhold til
eksamen

Det er kritisabelt at vi blev undervist i sundheds-
psykologi/patientkommunikation, for derefter at blive
eksamineret primært i klinisk psykologi. Dette stil-
ler samtidig spørgsmålet, om sundhedspsykologi er
et enkelt fag eller bare et forsøg på at klistre psyko-
logi og patientkommunikation sammen. I hvert fald
har der været stor forvirring omkring afgrænsninger
og målsætninger.

Placeringen af kurset i
undervisningsplanen

Konstruktive forslag til forbedring af kurset

DEBAT
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Pensumbeskrivelse

Der mangler en generel målsætning for hvad man
ønsker, de studerende skal kunne.

Overblik over kursets enkelte dele

En opdeling af kurset i TPK, PBL-undervisningen og
eksamen/synopsen. Fastsættelse af udlevering, afle-
vering og fremlæggelse/eksamen af synopsen i sam-
arbejde med Anatomisk Institut. Datoerne skal være
ens for alle hold, så alle får samme mulighed for lit-
teratursøgning.

Opgavevejledning i stil med
vejledningen til TPK-opgaven

PBL

Det vigtigste for succes i undervisningen ved hjælp
af PBL-modellen er, at de studerende har en
grundlæggende viden om psykologiske begreber
(begreber, teoretikere/teorier etc.).  Den manglede
vi totalt! Vi foreslår et grundlæggende kursus over
et vist antal timer, hvor disse ting introduceres.
Selve PBL-modellen og undervisernes brug af den,
manglede fleksibilitet. Alt for meget tid blev brugt
på at diskutere om en studerendes udsagn hørte
under facts eller brainstorm.

Dette er et oplæg til diskussion. Der vil derfor være
mulighed for at fremføre yderligere synspunkter til
mødet, der afholdes onsdag den 23. februar kl.
17.00 i FADL’s mødekontor.

3. semester HR

SE SÅDAN SKAL DE-
BAT SE UD!
VI GLÆDER OS TIL
NÆSTE NUMMER
MVH
MOK-REDAKTIO-
NEN

BLIV AKTIV I IMCC !!!
Vidste du, at der er en verden udenfor Panum?

Savner du et nyt perspektiv på studiet?

Trænger du til at møde andre medicinere end dit hold?

Kunne du tænke dig en bredere medicinsk viden – om f.eks. menneske-
rettigheder, folkesundhed i  U-lande og herhjemme eller seksualoplysning?

Eller ville det være sjovt at møde medicinere fra andre lande?

Få en god platform for andet lægeligt arbejde end 1. reservelæge, ex. indenfor
Læger uden Grænser, Røde Kors eller administrativt arbejde.

IMCC holder info-møde
for alle interesserede 1. – 13. semester:

ONSDAG D. 16. FEBRUAR 2000 ( I DAG !)
KL. 16.00

I FADLs MØDELOKALE (1.2.7a)

DEBAT
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DEN SYNLIGE ENDE ER NÆR...
Igen i år har revyens hårdt arbejdende skuespillere, teknikere og musikere stablet et kunstværk på benene. MOK's
Gokke har har været på smugkig med sit kamera for at prøve at fange noget af stemningen der huserer i studenterklubben,
mens de sidste effekter bygges færdigt og de sidste replikker indstuderes inden generalprøven, der gerne skulle være
veloverstået når dette blad udkommer. Premieren finder sted Onsdag den 14. februar 2000 og mon ikke vi igen i år kan
finde Krugge samtale gæsterne om hvor deres gallatøj er blevet indkøbt (Hvis han da ikke stadigvæk er ved at vaske
sine fødder i pissoiret.

De frække fyre danser og
Morten prøver latex. Folk er
høje i hatten mens andre syr
på livet løs.

Teknikken får en velfortjent øl
i baren, mens musikerne og
sangerne gi'r den hele armen.

Der er ild i pejsen mens de
sidste penselstrøg bliver
lagt på kulisserne.

Scenesupervisorne sætter
en ære i at stryge alle de
mange scenetæpper.
Instruktør Anders skal jo
have noget pænt at kigge
på.

MEDICINERREVY 2000


