
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

3. maj

Nr. XXVI

32. årgang

1999-2000M KIS
S

N
 0

9
0

7
-5

6
5

8



2
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: 2000
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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit forfær-
deligt 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 in-
stitutter 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: Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK 26, årgang 32 udkommer

Torsdag: Filmklubben viser Jonathan L. Havmåge kl.
20.00 i stud. klubben. Se www.studmed.ku.dk/film-
klub/

Fredag: Lang Fredag i klubben!

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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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 (holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning
fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

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

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær

INDTEGNING TIL TEN-
TAMEN I KEMI FOR ME-
DICIN-STUDERENDE �
VINTEREREN 2000/01
For studerende, der går på 1. semester i foråret 2000
og skal til kemi-tentamen i september 2000 er der
tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne
(bygning 8.1.33), senest den 31. maj 2000, kl. 12.00
(henvendelse til laboranten) eller via WWW/SEB.

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgæn-
gere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen på

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

eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 5. april –
31. maj 2000 eller via WWW/SEB.

Tilmelding via WWW: Det er muligt, at tilmelde
sig til tentamen via WWW/SEB på adressen:

www.ku.dk/selvbetjening/

For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres
på Studie- og eksamenskontoret.

Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før
eksamenen.

Se i øvrigt vores hjemmeside på:
http://www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Kopi: Laboranten, bygning 8.1.33

Studievejledningen
SEKRETÆRER I STUDIE-
NÆVN OG UDVALG:
Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (hold-
sætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektions-
kataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager,
VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit
5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet
101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

ORLOV, SEMESTER FRI
ELLER HVAD ?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan holde
semester fri eller tage orlov. Men hvad er forskel-
len?

Semesterfri:

Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i ek-
samen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i bog-
laden. Kort sagt beholder du alle de rettigheder stu-
derende har, men du følger ikke undervisning i se-

mesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot være
opmærksom på at tilmelde dig aktivt til semesteret.

Orlov:

Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afle-
veres ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt or-
lov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt
(og rettidigt) til det ønskede semesters under-
visning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er
forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan
kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel,
værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovs-
reglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til at
få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydel-
sen har virkning fra det tidspunkt, hvor universite-
tet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og
orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er
slut, sender studie- og eksamenskontoret årskort til
den studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august,
og den studerende søger forlængelse af orlovs-
perioden ind i det følgende akademiske år, skal der
alligevel indsendes anmodning om fornyelse af års-
kort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden

for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller
har haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebe-
talingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og der-
med tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt
at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden,
men derved mister man retten til at tage vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse til-
fælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kom-
mune, men ifølge reglerne kan man kun få bistands-
hjælp hvis man har udtømt mulighederne for at få
SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er
medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle
tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nær-
mere om gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6
år til fase II inklusive orlovsperioder, uret tikker altså
videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.

Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendig-
vis den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste -
så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

STUDIET
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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-
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 læ-
geerklæring. Med mindre den første eksplicit angi-
ver sygdommens varighed til også at omfatte tids-
punktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: „kortere varighed“ respek-
tive „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
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
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. Lige-
ledes 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 for-
hold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to 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
mundtlige 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 før-
ste censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder (se MOK), der sam-
ler de generelle klager sammen, og sørger for, at kla-
gerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke
hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager for
disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt
nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist
til at benytte den individuelle klageadgang (se ne-
denfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående
af en lærer, to censorer og en student. De træffer
den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde ka-
rakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksa-
men. 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.

STUDIEOPHOLD I
UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du stu-
dere en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1
til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet samar-
bejdet med en lang række europæiske universiteter
om udveksling af medicinstuderende. Dette samar-
bejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i
ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre ud-
veksling i samme form som under ECTS, så der er
tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets interna-
tionale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige for-
mål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

·INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til
hele verden, ansøgningsfrist: 1. oktober

·ERASMUS - free mover, selvvalgte universiteter i
EU, ansøgningsfrist: februar

·SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold, ansøgningsfrist: 24. marts

·NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 24. marts.

·KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få sti-
pendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stil-
ling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:

·Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm
·Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm
·Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm
·Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html
·Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html
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KÆRE 5. SEMESTERS
OSVAL-STUDERENDE

Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering af
OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 23. juni
2000 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres sammen
med en bedømelseserklæring til vejlederen, der
sørger for at give det ene videre til censor, og 1 ek-
semplar afleveres til OSVAL-sekretariatet hos
Gitte Birkbøll lok. 9.1.41.

Der skal bruges en standardforside til opgaven, af
samme slags som du afleverede til OSVAL-sekreta-
riatet da du startede din opgave. En sådan forside
kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet
på studienævnsgangen, sammen med
bedømmelseserklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge ultimo fe-
bruar. Bedømmelserne vil blive slået op på opslags-
tavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil stu-
derende der ikke får godkendt opgaven få besked
pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsæt-
ning for indskrivning til 6. semesters eksamen.

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes
som VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger,
i rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev 8 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undta-
gelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.  Der
skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensa-
tion kan gives. Du skal derfor være sikker på at være
tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3.
forsøg.

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

Studienævnet

FORSKELLIGE REGLER
Regler gældende fra og med vintereksamen
1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest
5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det
som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundt-
lig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at af-
meldingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.

3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået
kemi for at blive holdsat på 4. semester.

Følgende gælder studerende som er
optaget fra sommeren 1994:

1. Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 el-
ler senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2
år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksami-
ner på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot
1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksami-
ner bestås i samme eksamenstermin (incl. syge/
reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene
og dumper den anden, skal du op i begge eksaminer
igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine til-
meldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen 1998
i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og
eksamensordning. Du kan selvfølgelig også kontakte
studievejlederne.

SNYD
ikke dig selv
TIL ANATOMIEKSAMEN!
Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det
hele virker lidt uoverskueligt?  Vi har i studie-
vejledningen haft indtryk af en snigende, stigende
magtesløshed overfor denne store hurdle. Følgende
skal ikke ses som den eviggyldige sandhed, eller den
eneste rigtige måde at læse til eksamen på, men blot
en samling gode råd eller forslag til hvordan man
kunne vælge at tilrettelægge sin læseperiode.

Princippet i indlæring af et stort pensum er genta-
gelse med kortere og kortere interval. Følgende ta-
ger udgangspunkt i to studerende og at det meste af
stoffet er kendt, d.v.s. der har været undervist i det
og I har læst det på et eller andet tidspunkt.

Start i god tid med at få overblik over hvor mange
dage I har til rådighed, og med at dele pensum op i
overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd
hvis nødvendigt at gennemgå funktionel anatomi og
regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke
eksamineret i til spotten alligevel. Del nu pensum
op således, at I er færdige med pensum første gang 5
dage før spotten. Brug de sidste 4 dage på at gen-
nemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I
har svært ved.  Sidste dag hænger pensum Jer sik-
kert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle
tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære
en sidste gang.

Glem ikke at afse tid til at holde fri (som tommelfin-
gerregel en ugentlig fridag), ellers når I at blive grun-
digt trætte af hinanden. Det er rent faktisk muligt
at have et liv under eksamenslæsningen!

I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer
om formiddagen og læser individuelt om eftermid-
dagen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennem-
går det første spørgsmål for den anden. Gennemgå
derefter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I
er til eksamen, og indøv den systematiske fremstil-
ling af stoffet (brug evt. oversigten bagest i pensum-
beskrivelsen). Når I er færdige med at gennemgå alle
dagens spørgsmål; hold da en kort pause, og gå der-
efter på studiesalen for at spotte dagens pensum.
Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at spotte
i dagene før spoteksamen (hvor spotsalen er fyldt
med andre, der ikke har planlagt så godt som jer).
De sidste par dage er det en god ide, at bruge de
gamle prøvespots som ligger på studiesalen.

Efter spoteksamen gennemgås funktionel og
regionær anatomi. Regionær anatomi skulle gerne
vække gensynets glæde, de samme navne, bare præ-
senteret på en anden måde.

Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst re-
petere de spørgsmål i synes er særlig svære.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve
eksamenssituationen.  Når man har øvet, er to mi-
nutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den
mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I som of-
test har et præparat til rådighed i forberedelsesti-
den, hvilket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne er
flinke folk, som er gode til at trække det I ved ud af
Jer.

Held og Lykke!

SU-REGLER
(Måske nyt for dig)

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.
Denne reform omfatter alle studerende der er be-
gyndt på deres første videregående uddannelse ef-
ter 15/3/1988.  Studerende der er begyndt på deres
første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som
hovedregel ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte
nyoptagne vil være omfattet af „den gamle SU-ord-
ning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt
de opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægs-
klip. EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har
kunnet framelde 4 klip.  Han dumper desværre
eksamen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus
de 4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamens mæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at ud-
betale SU klip et år efter du skulle have bestået din
eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip
du har fået udbetalt. For eksempel kan man godt
blive mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har
nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU
til at være yderligere ét år om at bestå sine 6.
sem. eksaminer.  Stipendiekontoret kontrollerer
normalt ikke om du har været holdsat, men kun om
du har bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før føds-
len til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra
1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn heref-
ter. Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi
Studievejledningen. Hvis det er meget specifikke
spørgsmål om hvor mange klip du har brugt eller
der er gået helt koks i det kan du med fordel kon-
takte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET
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SØGES:
FORSKNINGSINTERESSERET
STUD.MED.
Er du lægestuderende med gennemført fase I,
og har du lyst og entusiasme til at fordybe dig i
et forskningsprojekt under et års orlov fra stu-
diet, hører vi meget gerne fra dig.

Vi forsker bl.a. i de patofysiologiske mekanismer,
der medfører ændret cerebral vasoreaktivitet ved
akut subarachnoidalblødning eller ved sepsis.
Arbejdet omfatter både forsøg med hele forsøgs-
dyr (rotter) og forsøg med isolerede kar.

I oplæringsfasen indgår du i laboratoriets dag-
lige aktiviteter og bliver derved i stand til selv
at gennemføre dit eget projekt i sidste halvdel
af stipendietiden. Du kan forvente en måneds-
løn svarende til SU plus fribeløb.

Kontakt overlæge, lektor, dr.med. Niels
Vidiendal Olsen på e-post fino@farmakol.ku.dk
eller tlf. 35327618 eller 35458066.

Studietilbud

HAR NEUROFYSIOLOGI DIN
INTERESSE OG HAR DU LYST
TIL AT PRØVE KRÆFTER MED
VIDENSKABELIGT KLINISK
ARBEJDE ?
Jeg søger en frisk og selvstændig stud.med., der
kunne ønske sig at medvirke som
scolarstipendiat (1 år) i spændende forsknings-
projekt om muskel udtrætning hos patienter med
dissemineret sclerose. Formålet er at belyse om
muskel udtrætning hos sclerose patienter er for-
årsaget af en forbigående central nervelednings-
forstyrrelse.
Som scolarstipendiat vil du på Rigshospitalets
klinisk neurofysiologiske afdeling blive introdu-
ceret til transkraniel magnetstimulation samt
nye elektrofysiologiske teknikker, der anvendes
i projektet. Du  vil selvstændigt under supervi-
sion skulle varetage undersøgelser af raske for-
søgspersoner og patienter og efterfølgende del-
tage i data rapportering, data analyse,
manuskriptudarbejdelse etc.
Starttidspunkt: 1. september 2000. Løn 7.500 kr.
om måneden i henhold til H:S takst.
Er du interesseret så ring og hør nærmere eller
skriv til:

Afdelingslæge Birgit Andersen
Klinisk neurofysiologisk afd. 3063
Rigshospitalet, 2100 København Ø

KOMPAGNISKABSPRAKSIS PÅ
FREDERIKSBERG SØGER
STUD.MED.SOM VIKAR FOR
lægesekretær til ugentlig aftenkonsultation (tirs-
dag) kl.15 - ca.kl.19.
Du må gerne have bestået farmakologi eksamen.
Vi træffes på tlf.nr.38873202

Anita Mink og Thomas Ullstad.

BOLIG  SØGES!!!
Heldigvis er jeg snart færdig med
medicinstudiet!
Uheldigvis er jeg boligløs fra 1. juli 2000……
Kan du hjælpe mig?
Jeg søger en andelslejlighed (2-, 3- eller 4-væ-
relses) i København. Andelspris og månedlig
ydelse underordnet.
Tilbud modtages med kyshånd J
Håbefulde hilsener
Tom Olesen
C/O Christensen
Australiensvej 26, st.tv., 2100 København Ø
Tlf.: 24 21 18 29
E-mail: tom_olesen@hotmail.com

LØNNET STILLING SOM
FORSKNINGSASSISTENT
PET Kardiologisk
Forskningsenhed,
Hjertecenteret, Rigshospitalet
Forskningsinteresseret  stud.med. søges til af-
vikling af computer-baseret billedanalyse i for-
bindelse med PET-skanninger af hjertet.
PET Kardiologisk Forskningsenhed beskæftiger
sig med non-invasive målinger af myokardie flow
og metabolisme hos raske forsøgspersoner og hos
patienter med kardiovaskulære sygdomme. Ud
over den lægelige ledelse er der til enheden knyt-
tet en civil værnepligtig.

Kvalifikationer: Overstået 4. semester. Flair
og interesse for anvendelse af computere. Ansø-
gere med interesse for kardiovaskulær forskning
vil blive foretrukket.

Arbejdsopgaver: Computer-baseret anatomisk
reorientering af hjerte PET billeder. Ved ansæt-
telse i stilling vil der blive arrangeret 10 timers
lønnet oplæring.

Løn: Timeløn svarende til FADL ventilatør af-
lønning (132,10 kr /time).

Arbejdstid: 5-10 timer ugentligt, fortrinsvis ef-
ter klokken 16. Forskningsassistenten vil i vid
udstrækning kunne planlægge sin arbejdstid ef-
ter eget ønske.

Ansøgning: Motiveret ansøgning, inklusiv CV
fremsendes til PET Kardiologisk Forskningsen-
hed, Afsnit 9201, Rigshospitalet, Juliane Maries-
vej 24, 2100 Kbh Ø. Nærmere oplysninger om
stillingen kan fås ved henvendelse til stud.med.
Jacob Freiberg på telefon 3545 6704. Ansøgnings-
fristen er fredag d. 19 maj 2000. Der træffes en-
delig afgørelse om ansættelse inden d. 1 juni
2000.

VELKOMMEN  TIL
LABORATORIUM FOR
KLINISKE
FÆRDIGHEDER.
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et til-
bud til fase II-studerende. Her kan man øve prak-
tiske kliniske færdigheder såsom kateter anlæg-
gelse (mænd), IV-adgang, sutur & knudebindings-
teknik og GU. Man kan også øve undersøgelses-
teknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt
oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på duk-
ker, 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 forudsæt-
ter 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 undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer om-
handlende kliniske undersøgelsesteknikker, prak-
tiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, or-
topædi samt fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget.
Pt. råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompen-

dium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbø-
ger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser
mod deponering af studiekort. For yderligere infor-
mation om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at
I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen 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 fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hver-
dage samt hele weekenden foregår indgang gennem
glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.
Kurser i LKF i foråret  2000
Åbnes for tilmelding
Dato Time Kursus Åbnes
4/5 16.30-19.00 Genop- 5/4 2000

livning

9/5 16.00-17.30 Sutur 12/4 2000
090500 18.00-19.30 Sutur 12/4 2000
110500 16.30-19.00 Genop- 12/4 2000

livning
160500 16.30-19.00 Gynæko 19/4 2000

logi
Grundet stor søgning til kurserne i
genoplivning oprettes der to ekstra
kurser i dette. Disse afholdes som
følger:
18/5 16.30-19.00 Genop- 3/5 2000

livning
250500 16.30-19.00 Genop- 3/5 2000

livning
Ovenstående kurser er for alle studerende på
fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hver-
dage 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 til-
meldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver
uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

STUDIET OG ANNONCER
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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.

HUSK ……………  SPV-opskrivning kan ske 1
måned frem minus 1 dag.

Befordring mellem hjem og arbejde

Som FADL vagt får du i nogle situationer udbe-
talt penge til at dække transportudgifter. Men
da disse penge bliver beskattet, skal du selv sørge
for at oplyse om dit eventuelle befordrings-
fradrag på din selvangivelse. Sådan er reglerne.

Fradraget beregnes ud fra, hvor langt du har til
arbejde (på vagt), og hvor mange dage du har
arbejdet (vagter du har haft)i løbet af året. Det
er altså uden betydning, hvilket transportmid-
del du bruger.

Der er ikke fradrag for de første 24 km (frem og
tilbage, dvs. 2 x 12 km) om dagen mellem hjem
og arbejde. Er den samlede daglige kørsel mel-
lem hjem og arbejde 24 km eller derunder, kan
du altså
ikke få befordringsfradrag.

Fradraget opgøres som antallet af arbejdsdage
gange et kilometerfradrag pr. arbejdsdag med
befordring.

Kilometerfradraget pr. arbejdsdag med befor-
dring er for 1999:
De første 24 km. Intet fradrag
25 – 100 km. 1,39 kr./km.
Over 100 km. 0,695 kr./km.

Hvis flere kører i samme bil, har hver enkelt ret
til befordringsfradrag. Ved beregningen af fra-
draget skal du regne med den normale transport-
vej ved bilkørsel, uanset hvilket transportmid-
del du rent faktisk bruger. Desuden skal du regne
med den sædvanlige bopæl, også hvis du i en pe-
riode af året bor i sommerhus og derfor har læn-
gere til arbejde.

Som det fremgår af ovenstående, går det ud på,
at fremfinde hvor mange vagter du har haft, hvor
den samlede transport ud og hjem overstiger 24
km. Hvis du ikke ved, hvor mange kilometer der
er til de enkelte vagtsteder, kan du finde afstan-
dene ved at slå op på www.krak.dk og vælge
Kraks Ruteplan. Her angiver du fra/til og får
en ruteplan, der sluttelig angiver aktuelle antal
km.

Det fremgår af din selvangivelse, hvor beløbet
skal skrives, og også at oplysningerne (selvangi-
velsen) skal være skattemyndighederne i hænde
senest 1. maj.

Kort og godt lidt ”benarbejde”, men der penge i
det!

HUSK NU….. HUSK NU ……. HUSK
NU……………
at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s
egne postkasser anvendes. Manglende porto ko-
ster kr. 22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT på-
stemplet HUSK PORTO.

Meddelelser fra Vagtchefen &
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. Te-
lefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef/servicechef, så læg en besked i vagt-
afdelingen 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 skrive til os på følgende e-mail adresse:
cm@fadl.dk. Gittes mail er: glh@fadl.dk
Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du
således fra uge til uge følge med i hvilke hold,
der er specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Caroline Møller & Gitte Lindegaard-
Hjorth
Vagtchef Servicechef

OBS!
Vi er ikke at træffe den 8. – 10. maj 2000, lige-
som der heller ikke ertelefonisk træffetid, da
Vagtbureauet i disse dage får lagt nyt gulv.

Hjemmeventilatørhold 4627
Søger 2 nye medlemmer

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12
timer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 ti-
mer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har
dækningspligt på lige fod, 2 dag- og 2 nattevag-
ter (4 vagter om måneden), hvilket er perfekt
for folk på SU!

Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal
atresi, hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var
huller i næseborene. Som led i behandlings-
planen har barnet fået lagt et plastikrør op i
næsen, som skal soigneres og suges efter behov.
Arbejdet består altså dels i typiske ventilopgaver
med soignering og sugning, og dels i almen pleje
af barnet. Barnet passes i et meget tæt, behage-
ligt og godt samarbejde med forældrene.

Holdet skal kunne dække tre dagvagter. Dag-
vagterne ligger på lørdage, søndage og mandage.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

·    Min. 150 VT-timer
·    Muligheden for at tage mindst 4 vag-
ter om måneden, også i eksamensmåneder
         Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

(Ansøgere med BVT-II kursus vil blive fore-
trukket, dernæst ansøgere uden BVT II,
men som tilmelder sig førstkommende kur-
sus).

1 lønnet følgevagt ca. 4 timer.

Transport: S-tog og/ eller flere busser til Helle-
rup S-ST., hvorfra der er 2 min. gang.

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

Hæmodialyse

Herlevs hæmodialysehold 4202 søger 2 stikke-
lystne medlemmer til oplæring hurtigst muligt.

Har du lyst til:
· mere selvstændighed på dine vagter
· tage ansvar og arbejde som sygeplejer-
ske
· bedre løn
· at være sikker på at få dine vagter, når
de er planlagt
· at blive en rasende dygtig kliniker
· at blive en haj til at stikke
· at være fri for nattevagter og mange
dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der funge-
rer som bufferhold på Herlevs
hæmodialyseafdeling og får hver måned et vari-
erende antal planlagte vagter, primært aften-,
weekend- og vagter i ferierne. Nu står sommer-
ferien for døren, så vi vil gerne have færdig-
uddannet to nye kolleger til at begynde arbejdet
i juli måned.

Vi er forpligtet til at tage max. 8 vagter pr. 4-
ugers vagtplan og efter 1000 hæmodialysetimer
kan man gå på pension og tage 4 vagter pr. vagt-
plan.

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse
på 2-3 patienter, samt observation,
medicingivning, evt. sårskift, suturering af
dialysekatetre, stuegang m.m. under dialysen.

Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi
har et glimrende samarbejde med afdelingens
sygeplejersker.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-
22.30,

lør.: 7.30-15.00 og søn. 15.00-
22.30.

Krav:
· min.200 VT-timer
· fase II, 7.-10.semester
· bestået farmakologi indenfor ½ år
· 8 vagter/mdr
· at du er flink og fleksibel
· deltagelse i holdmøde 29. maj, hvor der
lægges vagter for sommerferien.

Oplæring: 10 lønnede følge-
vagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. maj
2000 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag
den 5. maj fra kl.15.00.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Kir-
stine Moll, tlf. 35 85 66 35.

Og husk så: Herlev er kun 21 minutter fra Panum
på cykel – og du får gode lår !!!

STATISTIKKEN FOR
SPV OG VT-VAGTER I
UGE 17 KOMMER I
NÆSTE MOK.

Vagtbureauet

Kris er smuk

VAGTBUREAUET
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Åbningstider på VB

Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00
og  fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
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 tele-
fon.    Hilsen   VB

Hold 4619 i Nordsjælland søger
1 ny ventilatør

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

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

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (ef-
ter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og
sug. Derudover giver vi den medicin der skal gi-
ves.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på hel-
ligdage og nytår. Og holdet har eget TV/video

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfa-
ring med børn og god til at begå sig i et privat
hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst
et år, gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger
drengen som han udvikler sig, så du skal kunne
svømme, cykle osv. Cykel stilles til rådighed af
familien. Det er ikke tilladt ventilatører at ryge
i hjemmet.
Du skal endvidere kunne deltage i holdmøde den
25. maj kl.18.00.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gå tur). Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdle-
der Kim  ( 32 57 31 18

Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj  2000 kl.
12.00 på vagtbureauet.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
SØGER
2 nye dialyseassistenter

Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at ar-
bejde i den akutte hæmodialyse på afsnit 2133.
Arbejdet består i at dialysere akutte såvel som
kroniske dialyse-patienter og alt hvad dertil hø-
rer – overvågning af pt., anlæggelse af fistelnåle,
IV-medicinering, blodprøvetagning, EKG, stue-
gang med læge osv.

Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt ar-
bejder vi på lige fod med afdelingens sygeplejer-
sker. Oplæringen består af 10 lønnede følge-
vagter og efterfølgende skal du kunne tage 10
vagter om måneden, men da vi har dispensation
til at tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke no-
get problem.
På afdelingens laboratorium foregår en del forsk-
ning og der er gode muligheder for at skrive
OSVAL.

Vi tilbyder -    et alsidigt job
-    7½ timers vagter i dag- og aftentimer (ingen
nattevagter)
- flere studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- GOD LØN
- at blive en haj til at stikke
- masser af relevant klinisk erfaring

hvis du -    er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi in-
denfor 1 år
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min 10 vagter pr. måned
- er sød, rar og fleksibel.

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

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. maj 2000
kl.12.00 på VB

Ansættelsessamtaler: Fredag den 5.maj 2000
på afdelingen.

Efterfølgende planlægger vi juni måned på hold-
møde lørdag den 13. maj 2000 kl.19.00.

Assistent søges til speciallægeklinik i
Hellerup

Klinikkens funktionsområde er inden for lunge-
sygdomme og allergiudregning / -behandling.
Der er tale om én ugentlig arbejdsdag - fra kl.
13.00 til 16.00. Arbejdet omfatter sekretær-
funktioner, men også grundig oplæring i
undersøgelsesteknik - lungefunktion, priktest
m.m.

Der er en længere oplæringsperiode, så der øn-
skes kun ansøgere der har interesse for specia-
let.
Ansøgningskrav:
Du skal være på 2. del.

Du skal være tilknyttet klinikken i
mindst 1 år.
Ansøgningsfrist:

HomoVB, fortsat...

1. Maj 2000
I næste nummer af MOK kan man finde
en billedcollage af begivenhederne til
FADL's 1. maj morgenmad!
Her er et par appetitvækkere.

VAGTBUREAUET OG 1. MAJ
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IMCC

VENLFONKURSUS FOR
PRÆKLINIKERE
Nu er pladserne fordelt for dette års prækliniske op-
hold, og der er breve på vej ud til de alle jer præ-
klinikere der skal afsted. Her bringer vi datoen for
venflonkurset. Det bliver afholdt
Mandag d. 22. maj kl 18.00 i FADL´s
mødelokale
På kurset vil der blive instruktion i at lægge venflon
og for de modige er der også mulighed for at prøve at
stikke nålen i en kammerat. Hvis du har et steto-
skop så medbring også det, da de helt basale prin-
cipper i stetoskopering også bliver gennemgået. Evt.
spørgsmål omkring det præklinisk er også velkomne.
Der er desværre kun mulighed for 25 deltagere på
kurset, derfor vil der hænge en tilmeldingsliste på
IMCC´s opslagstavle foran kontoret (lok. 9.2.2) hvor
DU skal skrive dig på hvis du vil være med.

Vel mødt PU

SCOPH MØDE
Mandag d. 8. maj
Randersgade 2, 3.tv

Vi skal have færdiggjort en foreløbig handligsplan
for projetet om organdonation, og endvidere lagt en
plan for sommeren.

Evt. spørgsmål: kbarfod@mdb.ku.dk

Kristoffer

UDLÆNGSEL ???
P.I.T. har nu uddelt pladserne for foråret 2001, og
alle heldige såvel som uheldige har fået besked... –
Under mit besøg i Tanzania fik vi imidlertid kontakt
til et nyt hospital ”Matyazo”, som gerne vil modtage
studerende allerede fra nu, -efteråret 2000. –Så hvis
der er nogen der sidder og brænder inde med ud-
længsel og lyst til at opleve Afrika ”indefra” er der 1-
2 pladser ledige på dette hospital i Tanzania. –Det
vil nok kræve lidt ekstra arbejde at få tingene på
plads med så kort varsel – også m.h.t. legater o.s.v.
men kan helt sikkert godt lade sig gøre.
 -Hospitalet råder over ca. 100 sengepladser, får ca.
40-60 outpatient-besøg pr.dag, laver 400 større ope-
rationer om året og er veludstyret (efter afrikanske
forhold...) med bl.a. ultra-lyd og røntgen. Der er kun
1 læge ansat på hospitalet, så der er masser af spæn-
dende arbejde for en dansk medicinstuderende. Ho-
spitalet tilbyder både bolig, socialt samvær og un-
dervisning i Ki-swahili og er fyldt med masser af søde
& rare mennesker.
–Så hvis du er frisk på at få èn på opleveren og få sat
dit fag i perspektiv så hent et ansøgningsskema på
IMCC-kontoret (skråt overfor MDB) og få det udfyldt
og afleveret samme sted senest 12.5. –Hvis du har
yderligere spørgsmål om hospitalet er du velkom-
men til at kontakte undertegnede på
Mortenhojlund@hotmail.com eller tlf:28 37 94 54.

På P.I.T.’s vegne
Morten Højlund

DEN 10/5 ER DER PIT-MØDE PÅ
IMCC-KONTORET KLOKKEN
17.00 FOR ALLE INTERESSE-
REDE.
Der skal løses nogle praktiske små-opgaver, og nye
interesserede er naturligvis mere end velkomne til
at møde op og høre om hvad PIT er, og står for.

Jeg opfordrer derfor alle gode kræfter til at møde
op.

M.v.h.   Lasse.

PRÆKLINISK UDVALG
BRINGER EN RETTELSE !

Alle pladser på prækliniske ophold er nu fordelt for
sommeren 2000. I de tidligere MOK - indlæg fra PU
har der beklageligvis stået at pladserne blev fordelt
efter betalingsdato. Dette var en meget beklagelig
fejl – pladserne blev, ligesom sidste år, fordelt efter
lodtrækning.

Venlig hilsen og god sommer PU

Basisgrupper
PANUM KANTINEN IND-
KALDER HERMED TIL

Generalforsamling
Fredag den 26. maj 2000, kl. 15.00
Panum Kantinen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formalia
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrel-
sen i hænde senest fredag den 19. maj 2000. Forslag
kan sendes til bestyrelsen via email:
kantinen@studmed.ku.dk eller sendes til Panum
Kantinen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200
København N.

I tilfælde af behov for ekstraordinær generalforsam-
ling vil denne blive afholdt fredag den 2. juni 2000
kl. 15.00, Panum Kantinen.

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Fmd., kantinebestyrelsen.

HAR DU EN GOD IDE TIL
ET STUDENTERSOCIALT
ARRANGEMENT, MEN
MANGLER PENGE, SÅ
FAT MOD!
Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af
sit overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

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

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

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

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

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

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

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en
gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til - start-
omkostninger for forening/sportsklub/andet, semi-
nar, anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af
bil, materialer, rekvisitter, andre anskaffelser eller
andet.
5) Hvor mange studerende projektet vil
komme til gode, både direkte og indirekte.
6)    En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre ste-
der.

Næste ansøgningsfrist er 1. juni 2000.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige an-
søgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

INDRE STUDIETORGANER
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JAGTTEGN
Til stor overraskelse for folk i almenlighed og os selv
i særdeleshed kan PAF nu med glæde tilbyde alle
interesserede et jagttegnskursus med tre store for-
dele:
Det er kort, godt og billigt.
Kurset falder i to dele. En praktisk, obligatorisk del,
hvor man 3-4 gange modtager undervisning af våben-
lærer Ib Sjølander på skydebanen på amager. Her
lærer man at ramme målet og om sikkerhed i forbin-
delse med håndtering af våbnet. Denne del af kur-
set vil koste ca. 100-150 pr. gang. Første del begyn-
der man. d. 7/8-00 med demonstration i våben-
betjening og fortsætter de efterfølgende onsdage og
lørdage kl. 9-12 på skydebanen.
Anden del af kurset foregår som et selvstudie, hvor
man læser teori i Den Nye Jæger (pris: 235 kr.). Den
erfarne jæger, Bjørn Reseke, har tilbudt at gennemgå
teorien med aspiranterne efter behov.
Selve prøven, der koster 215 kr., ligger i perioden 1/
9-2000 til 31/10-2000 med indbetalingsfrist 31/7-2000.
Der skulle således være mulighed for at komme på
jagt til efteråret.
Prisen for jagttegnet – og de mange glæder og ople-
velser der følger med – bliver med andre ord ca. 1000
kr.

Tilmelding og bestilling af Den Nye Jæger sker hos
undertegnede på tlf. 3536 3596
Jeg er i besiddelse af girokort til jagtprøven. Har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

MVH Thomas (502)

(Et medlemskab af PAF er påkrævet og koster 50 kr.
pr. semester).

PAF- PANUM FRILUFTS-
FORENING AFHOLDER
ÅRETS VANDRETUR.
Norge står på programmet. Rondane er destinatio-
nen, som har beliggenhed i den nordlige ende af Gud-
brandsdalen. En fantastisk natur bestående af det
bare klippelandskab. Vi skal vandre i et så kalt na-
turreservat og hele arrangementet tager 10 dage. Det
bliver med rygsæk og telt. Vi regner med at der nogle
dage bliver slået lejer et sted og herfra topture. Søn-
dag d. 13 august er der afgang og programmet er så
at køre natten igennem med ankomst tidligt man-
dag morgen. Prisen er 1500 kr for mad og transport.
Har du lyst til at deltage, kontakt da Christoffer
Tandrup eller Bjørn Reseke tlf. 28151884.

ottendemajottendemajottendemaj

KRISTNE MEDICINERE
Mandag aften (midt i eksamenstiden, ja, men vi træn-
ger til en friaften..) har vi inviteret overlæge i  psy-
kiatri  Jørgen Due-Madsen fra Hillerød. Det bliver
en uformel snak om psykiatri, kristentro, menneske-
syn, lægegerning…og hvordan aftenen kommer til
at forløbe afhænger af dem, der møder op  klokken
19:30  på Hothers Plads 1, 3.th , Nørrebro (hvor
Jutta bor).  Maria bager kage, og alle er naturligvis
velkommen.   J J
Kontaktperson: David, du kan nå ham på
Straarup@mdb.ku.dk

Laaaaaaaaang
fredag

i klubben den 5/5 til 24.00

Hygge-jazzband, Billige påskebryg
Udendørs bar i det gode vejr.....

Sidste chance for at feste før eksamen
Kom frisk, kom glad, kom nøgen, kom

igang, drik.......

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Panum: tirsdag 10-12

torsdag 12-14

HCØ onsdag 12-14

Mail: pnh@adm.ku.dk

Ring gerne og aftal tid udenfor de faste træffetider på
35 32 70 94 eller 20 46 41 93.

Cand. theol. Lise Lotz
Panum: mandag 10-13

onsdag 10-13
torsdag 10-13

Mail: lotz@adm.ku.dk

Træffetider og andet er altid opdateret på vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

INDRE ORGANER
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DEMENTI
Vi vil hermed dementere enhver form for forbindelse
til monarkiet.
I sidste nummer af den borgerlig boulevardpresse
MOK blev der bragt et billede af FADLs logo med en
krone på. Dette var et billedmanipulatorisk forsøg
på at miskreditere vores ellers så stolte fagforening.
Vi kan hermed oplyse, at vi er modstandere af en-
hver form for monarki og anden form for imperiali-
stisk styreform. Disse er blot endnu en af kapitalens
mange afskygninger med det ene formål at udbytte
arbejderen.

Fordi Anarki Destruerer Liberalismen

Med Knap så Venlig Hilsen
FADLs Røde Baroner

SVAR TIL CHRISTINA
REIMER FRA GYL, GRUP-
PEN AF YNGSTE LÆGER.
Turnusorienteringsmødet d.29. april har givet Chri-
stina Reimer anledning til en række overvejelser,
som det fremgår af indlægget i MOK. Beklageligvis
var der ingen GYL-repræsentanter tilstede ved mø-
det, hvilket vi i GYL, Gruppen af Yngste Læger und-
skylder, og vi håber, at Christina Reimer og andre
eksamenslæsende 12. semesterstuderende får tid til
at se forbi Studenterklubben torsdag d. 4. maj kl.
16.30-18.00, hvor GYL repræsentanterne fra Køben-
havn besvarer spørgsmål om turnusordningen, og lu-
ger ud i den forvirring, som mødet d. 29. marts angi-
veligt har givet anledning til.
Christina Reimers frustration over turnusordningen
er fuldstændig berettiget og den deles af stort set
alle, der har oplevet, hvad det vil sige at være på 12.
semester, hvor man udover at læse til eksamen i me-
dicin og kirurgi også skal forholde sig til materialet
vedr. turnusuddannelsen udsendt af Sundheds-
styrelsen.
Jeg vil i det følgende redegøre for det arbejde, som
GYL, Gruppen af Yngste Læger er i færd med for at
ændre på den nuværende turnusordning. GYL, Grup-
pen Af Yngste Læger er et udvalg nedsat af FAYL´s,
Foreningen Af Yngre Lægers bestyrelse. Udvalget
består af én repræsentant og én suppleant fra hen-
holdsvis København, Odense og Århus valgt blandt
de nybagte læger fra hver af disse tre universiteter.
Repræsentanterne og suppleanterne sidder hver
halvandet år i GYL, Gruppen af Yngste Læger. Grup-
pens arbejde består i at synliggøre de aller yngste
lægers problemer, at holde overlevelseskurser for ny-
uddannede kandidater samt at repræsentere de ny-
uddannede læger i FAYL´s, Foreningen Af Yngre
Lægers og DADL´s, Den Almindelige Danske Læge-
forenings repræsentantskab.
På et internatsmøde som GYL, Gruppen af Yngste
Læger afholdt i efteråret 1999 vedrørende fordelin-
gen af medicinske kandidater til turnusuddannelsen,
blev det besluttet at arbejde for at ændre fordelin-
gen på en række punkter.
Helt overordnet fandt man, efter gennemgang af ord-
ningerne for nyuddannede læger i Tyskland, Norge
og Sverige frem til, at det i den bedst tænkelige tur-
nusordning ikke er muligt at undgå en vis form for
tvang. En ordning, som rummer tvangsaspektet har
fordele i form af f.eks. jobsikring, hurtig afvikling af
turnus, sikring af videreuddannelse og sikring af
dagpengerettigheder. Det var internatets vurdering,
at fordelene ved en sådan ordning opvejer de vel-
kendte sociale, familiære og økonomiske ulemper.
Mens tvangsaspektet derfor må anses som et uund-
gåeligt onde, fandt man på internatet frem til en al-
ternativ ordning til fordeling af medicinske kandi-
dater til turnusstillinger, en ordning som vi mener
vil bidrage til at øge gennemskueligheden i turnus-
fordelingen. Ordningen har fået navnet on-line til-
melding til turnusblokke og består i, at de medicin-
studerende tildeles et lodtrækningsnummer, som
bestemmer, hvilken dato den studerende pr. compu-
ter skal kontakte den centrale fordelingsmyndighed,
der formentlig vil være Sundhedsstyrelsen. Når
fordelingsmyndigheden kontaktes præsenteres den
studerende for de turnusblokke, der er til besættelse
i de områder af landet, hvor den studerende fore-
trækker at få sit turnusophold. Tanken er den, at
den studerende skal præsenteres for en række de-
taljerede turnusblokke med angivelse af sygehuse,
afdelinger og starttidspunkter. Den studerende, som
trækker nummer ét, kontakter den centrale
fordelingsmyndighed som den første, Den stude-
rende, som trækker nummer to, kontakter den cen-
trale fordelingsmyndighed som den anden og så frem-
deles.
Omorganiseringen af turnustilmeldingen kræver
dels, at de studerende bliver istand til at foretage et
kvalificeret valg mellem de forskellige turnusblokke,
som tilbydes, dels at den centrale fordelings myn-
dighed etablerer den fornødne IT-teknologi. For at
de studerende kan foretage et kvalificeret valg mel-
lem de enkelte turnusblokke, er det en forudsætning,
at der indsamles information om de enkelte turnus-
bærende afdelinger mht. bla. lægebemanding og

forskningsmuligheder samt om de tilbud det pågæl-
dende amt yder til turnuslæger i form af bolig,
børnepasningsmuligheder, job til ægtefælle/samlever
etc.
Indtil den beskrevne on-line tilmeldingsordning kom-
mer op at køre, ønskes en overgangsordning inden
for det nuværende tilmeldingssystem. Der skal fort-
sat tildeles lodtrækningsnumre til de studerende,
men til forskel fra systemet som det kendes i dag,
skal lodtrækningsnummeret bestemme et kontakt-
tidspunkt, hvor den studerende ved telefonisk kon-
takt til Sundhedsstyrelsen bliver præsenteret for
hvilke amter, der er ledige, og derefter kan vælge
blandt disse. Implicit i denne overgangsordning og i
on-line tankegangen i det hele taget ligger en afskaf-
felse af yderamtsordningen.
I det ovenstående er det skitseret hvad GYL, Grup-
pen af Yngste Læger vil arbejde for mht. den fremti-
dige fordelingen af turnusstillinger blandt medicin-
ske kandidater. I den sammenhæng er det godt, at
vi bliver mindet om, hvor uheldigt tilmeldingen til
turnusordningen er placeret for de studerende ved
Københavns Universitet. Vi vil gøre, hvad vi kan for,
at tilmeldingstidspunktet til turnus ordningen i en
ny ordning bliver rykket tilbage i forhold til eksa-
men i medicin og kirurgi.
Hvad angår Sundhedsstyrelsens afvisende holdning
overfor offentliggørelse af hvilke lodtræknings-
numre, der er gået i henholdsvis København, Odense
og Århus er det GYL´s, Gruppen af Yngste Lægers
opfattelse, at vi hellere vil bruge vore kræfter på at
ændre turnusordningen i retning af on-line tilmel-
ding til turnusblokke fremfor at lappe på den nuvæ-
rende ordning.

Bo Rud Christoffersen, på vegne af
GYL, Gruppen Af Yngste Læger
under FAYL, Foreningen Af Yngre Læger.

PATIENS MORTUUS EST:
SVAR TIL ANDREAS
H.LUNDH
Min medstuderende AHL polemiserede i sidste MOK
over adskillige forhold vedr. et debatmøde om læge-
latin. AHL oplyser at:

-studienævnet mener, der er opstået alvorlige pro-
blemer mht. indlæring, udtale og brug af den latinsk/
græske terminologi siden ophøret af latin-
undervisning i ‘92.

-at F.Bojsen-Møller udtalte, at der var brug for at
genindføre en form for latinkursus på lægestudiet.

-at der ikke har været annonceret tilstrækkeligt.

Derefter stiller han en række retoriske spørgsmål
om studienævnets holdning til latin på lægestudiet
og specielt de studerende i stud.nævnet bliver
adspurgt om vi nu også mener, at der skal indføres
latin på lægestudiet, og om der ikke er vigtigere ting
i en ny studieplan end latin – f.eks. 1.hjælpskursus
og EKG.

AHL nævner selv et sted, at han havde forventet en
debat, men at tiden blot blev ”brugt til at folk kunne
ytre deres personlige holdning”. Én slags definition
på en debat er da at det er et forum hvor folk kan
ytre deres personlige holdning – men lad nu det ligge
et øjeblik.

Det undrer mig såre, at AHL kan misforstå så mange
ting på samme tid.
Fordi Studienævn for Medicin står som arrangør af
et DEBATMØDE, og et studienævnsmedlem er til-
stede, er det altså ikke ensbetydende med, at de hold-
ninger vedkommende udtrykker i debatten er gæl-
dende for alle i studienævnet. F.Bojsen-Møller har
ret til at have en holdning til latin på lægestudiet,
som vi andre kan være mere eller mindre enige i.
Hvis jeg evt. skulle mene, at der bør være mere
studenteraktiverende undervisning på studiet, at
Dermatologi skal afskaffes som fag på studiet, eller
at Khartago bør ødelægges, så er det naturligvis ikke
sikkert at resten af studienævnet mener det. VI ER

POLITIKERE – IKKE EMBEDSMÆND, og vi har
en holdning. For resten, så spurgte jeg FBM om han
havde udtalt noget lignende det ovenfor nævnte. Det
meddelte han, at han ikke havde !
Vedr. annoncering meddelte FBM studienævnet, at
der har været annonceret i de relevante organer i
god tid.
Når man så ellers tager forbehold for ovenstående
misforståelser/fejltolkninger fra AHL, vil jeg da gerne
meddele at:

Det Medicinske Studenterråd og dets medlemmer i
Stud.nævnet IKKE mener, der skal indføres latin på
lægestudiet i den ny studieplan, det har der, så vidt
jeg ved, ikke været arbejdet seriøst på på noget tids-
punkt i studieplansarbejdet. Og jo, vi mener da, at
det er mere relevant, at der er et godt 1.hjælpskur-
sus, hvilket vi for øjeblikket også arbejder stærkt på
at få stablet på benene, ligesom kendskabet til EKG
i den ny studieplan bliver ”opgraderet”.

Det som kan undre mest er at AHL havde telefonisk
kontakt med et andet stud.nævnsmedlem, Klara V.
Naver, inden han skrev indlægget til MOK, og stort
set alt ovenstående blev nævnt !
Det er lidt ærgerligt, når der, helt unødvendigt bli-
ver ”pisket en stemning op”. Også lidt ærgerligt, at
når der endeligt er en eller anden som skriver et ind-
læg om noget studenterpolitik, at det er baseret på
en (for mig) helt uforståelig mistillid til de valgte stu-
denter i stud. nævnet: Vi bruger faktisk alle en stor
del af vores fritid på at værne om studenterinteresser,
og vi har naturligvis ikke de latterlige holdninger,
som AHL skyder os i skoene. Prøv på at sigte efter
målet – vådeskud får vi ikke noget ud af !

Konklusion:
Studienævnet forbeholder sig fremover retten til at
arrangere debatmøder, som er sufficient annonce-
ret, og hvor studienævnsmedlemmer kan udtrykke
deres holdning – forhåbentlig uden at blive misfor-
stået.

Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Formand, Det Medicinske Studenterråd

INVITATION TIL FOREDRAG VEDR.
AT FORANDRE  ET
LÆGESTUDIUM
Laboratorium for Kliniske · Færdigheder

Medicinstudiet ved Oslo Universitet blev i 1996 æn-
dret og er nu fagintegreret.

Denne forandringsproces blev ledet af Per
Brodal,professor i anatomi ved Oslo Universitet

Han er i København og vil i et foredrag videregive
og diskutere sine erfaringer med at ændre  medicin-
studiet og indføre nye og anderledes undervisnings-
former.

Tid: Torsdag den 4. maj kl. 14.30-15.30
Sted: Dam Auditoriet, Panum Instituttet

Med venlig hilsen Knut Aspegren
Professor, dr.med.

Debat
DIALOG
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Gusten All Stars vandt sidste års officielle Panum-mesterskaber i ølstafet.
I år statser de på en en snedig blanding af hurtige ølhuller og godt
gammeldaws hårdt slid. Ingen ved om nogen tør udfordre øllets mestre

PANUM-MESTERSKABER I ØLSTAFET

Reglerne
· Hold á max. 5 mand
· 5 ture pr. hold
· Hver mand:

- løber over forhindringerne,
- bunder en øl,
- snurrer 10 gange rundt om øllen

med hånden på den, og
- løber over forhindringerne og til-

bage.
· Hurtigste hold vinder
· Sjatter straffes

Hvem tør udfordre the champs?

Reglerne er de gode, gamle velafprøvede... det
eneste spørgsmål er bare hvem der kan kaste
bajørs'ne for vildt ned i løgneren...

Så er det tid igen...
Sidste års vindende team, Gusten All
Stars, udfordrer Panum Instituttets sam-
lede skare af øldrikkere til kamp.

Medierne skrev:
"...sikken en firepower..."
"...aldig er noget så...gustent set!

Kom og vær med i løjerne! Sidste år blev
festivitasen afviklet i en stemning præ-
get af solskin, højt humør og  fest, og
dette års begivenhed vil bestemt ikke lade
noget tilbage at ønske.

Visse velinformerede kildervil endda vide
atselveste Jens Jørgen Thorsen stiller et
hold, i selkaw medOle Thestrup himself.

Alt dette kan blive dit...

Nu på "laaaaang"fredag d. 5. maj afhol-
des de nye mesterskaber. Kl. 16.00 star-
ter konkurrencerne. Der vil være indle-
dende runder efter behov, og derefter
showdowns efter vind-eller-forsvind-
princippet.

Deltagergebyret udgør kr. 10,- pr. mand,
hvorefter alle øl i deltagelsen er gratis.

Tilmelding  foretages til officials i baren
og omkring studenterklubben på fredag
- kig efter sedler på trøjen. Aflevér en
holdliste med max. 5 medlemmer og kr.
50,- og I er med!

FREDAG 5/5 KL. 16
KR. 10,- PR. MAND

GEDEMARKED


