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MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

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

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

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
www.studmed.ku.dk/mok“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen
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OSVAL II er bestået inden indtegning til 13.
semesters eksaminer.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 05-00 godkendt.

ad 4 Studieplan
Kursus i cellebiologi: Odontologisk studie-

nævn har sagt klart ja til kurset. Studielederen gav
i den forbindelse udtryk for, at han fandt nogle
underviseres nedladende holdning til tandlæge-
studerende helt uacceptabel.

Almen medicin/odontologi og sundheds-
psykologi: Planlægningen er stadig ikke på plads.
Overskrifter på forelæsninger mangler. Første hjælps
kurset er ikke planlagt. Studielederen har givet til-
sagn om at medvirke til at finde undervisere, der kan
påtage sig opgaverne.  – Møder med faggruppen har
ikke ført til de ønskede resultater. Udmeldingerne
fra studielederen har været ganske klare, der har
således intet været til hinder for at planlægge kur-
set. – Der sås således kun to muligheder enten at
aflyse kurset eller finde en gruppe undervisere, som
ville være i stand til at planlægge og afholde kurset.

Human biologi: Detailplanlægningen og ske-
malægning af kurset er i fuld gang.
a. Overgangsordninger.
Der arbejdes videre med det fra studenterne frem-
sendte forslag. Som tidligere nævnt kan 7. og 9.
semester give problemer. Oplæg fra Birgitte Rode
og Leif Christensen til næste møde.
Nina Grosman gjorde opmærksom på de overgangs-
problemer, der kunne opstå for flere af fagene, her-
under lokaleproblemer.
Lokalekapacitet: Specialindrettede lokaler har ikke
været det mest presserende problem. – Sygepleje-
højskolen fraflyttes 1. juli då. Bygningen indeholder
undervisningslokaler og grupperum. For 1. semester
medicin- og tandlægestuderende vil al ”tør” hold- og
gruppeundervisning for efteråret 2000 blive placeret
der. Endvidere vil Institut for Folkesundhedsviden-
skab få kontorer i bygningen.
For specialindrettede undervisningslokaler vil beho-
vet snart være kendt. For anatomis vedkommende
vil der muligvis kunne planlægges, så evt. problemer
kan løses ad den vej. – Ifølge tidligere undersøgelser

Leder

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, plan-
lægning 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

SAG MØDE 06-00, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 6.
APRIL 2000
STED LILLE MØDE-SAL, PANUM
INSTITUTTET
TilstedePernille Due, Nina Grosman (suppl. for Niels
Høiby), Bjarke Hansen, Poul Jaszczak, Bue Juvik
(suppl. for Jens Ulrik Jensen), Aleksander Krag, Klara
V. Naver, Simon Serbian (suppl. for Lisbeth Ludvig-
sen).
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Camilla Gøtzsche, Lone E. Rasmus-
sen, Ulrik Bodholt (studievejl.), Gitte Birkbøll, Grete
Rossing.
Under personsager deltog endvidere Palle Rasmus-
sen (studievejl.) og Annette Jørgensen.
Afbud Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen, Niels
Høiby, Jens Ulrik Jensen, Lisbeth  Ludvigsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 05-00
4. Studieplan
a. Overgangsordninger
b. Rusvejlederne og den ny studieplan
c. Kursus i kemi
5. Forældelsesfrister
6. Indtegningskrav til miljø- og arbejdsmedi

cin
7. Eksamensplan vinter 2000/2001
8. Meddelelser
9. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om anbefaling til et 5. forsøg

i integreret eksamen blev grundet sagens ekstraor-
dinære karakter.

En ansøgning om tilladelse til at gå til ek-
samen i gyn/obs inden beståede 12. semesters eksa-
miner blev på baggrund af særlige omstændigheder
og uden at være præcedensskabende imødekommet.

En ansøgning om tilladelse at udskyde
genetikeksamen til 13. semester blev imødekommet
grundet særlige forhold og under forudsætning af at

MOK & STUDIET

I LOVE YOU - MDB
Her i de sidste redaktionstimer inden dette MOK er
færdigt er vores stolte IT-virksomhed her på Panum,
MDB, blevet angrebet af virus. Nikolaj Bolsing Bak
udtalte som svar på spørgsmålet om MDB var under
virus angreb: "Ja, det er vi."
MDB er derved blevet tvunget til at lukke alle ma-
skiner indtil synderen (modtageren) er fundet, og det
er den vist nok heldigvis lige blevet. MDB ønsker
ikke at oplyse navnet på pågældende modtager af I
LOVE YOU-virussen, så det er desværre ikke muligt
at hænge personen ud i dette nummer af MOK.

En sensommerdag i begyndelsen af
september�
Flemming står foran spejlet og knapper skjorten og
ordner håret.
- Hmm.. Medicinstuderende. . . Yes!
- Flemming! Er du vågen? Det’ jo din første dag i
lægeskolen i dag, lyder det ude fra køkkenet.
- Det hedder altså UNI mor! Og jeg er oppe, svarer
Flemming en anelse irriteret, mens han forsætter smuk-
keseringen og ordner sine tænder.
- Nu skal du ikke komme for sent til din første time, vel
pusser?
- Det hedder forelæsning mor! Jeg skal nok nå det.
Flemming tager sin nystrøgne kittel på.
- Ja ja. Nå men. . . Vil du stadig have mælkesnitte med
i madpakken?
Det hedder frokost mor! . . og det vil jeg godt. Han
slikker sig om munden mens han tænker på at sætte
tænderne i den dejlige snitte.

- Jah, men det skulle jo også være så sundt. Så kan du
jo spise den i frikvarteret, nullermand.
- Det hedder pause, mor!!
- Ja det gør det vel, grønært. Husk nu bare at gøre et
godt indtryk på dine nye klassekammerater og dine
lærere, ikke, svare moren kærligt.
- Det hedder hold mor! – Og professor!
Flemming går men standser brat op, da hans mor
endnu engang kommer med en af disse gymnasieagtige
benævnelser.
- Har du nu husket skoletasken, du lille?
- Mappen, mor! Mappen!
Flemming læner sig tilbage til spejlet. Han slår en
knytnæve mod kæben og siger selvsikkert:
- Medicinstuderende - YES!
Eller er han nu også det. Ja, jeg tillader mig at
spørge. I weekenden havde jeg en mindre diskussion
om hvorvidt vi går i skole eller på universitetet. De
fleste vil jo nok mene at man går på universitetet
incl. undertegnede, men i modsætning til skolen og
gymnasiet er der ikke nogen undervisere der hele
tiden sørger for en i hoved og røv. Vi må selv tage et
ansvar. Vi må selv stå for at udvide vores horisonter
med viden - også den viden der ikke lige har med
pensum at gøre. Det er dog for mange ikke noget der
er helt overskueligt - eller er det. Hvem ved, måske
går mange rundt med tanker der egentlig burde de-
les med alle de andre. Jeg kan med glæde se tilbage
på et semester der er præget af flere debatindlæg.
Ikke kun fra Tordenskjolds soldater, men også nogen
af dem man ikke så ofte hører fra. Dem kunne vi
stadigvæk godt tænke os at høre fra. Og hvorfor ikke
allerede begynde at øve sig mens man studerer. Vi
bringer her en lille spidsfindighed fra lægeforenin-
gens hjemmeside (ja, det er den forening, de fleste af
jer nok vil melde jer ind i, når i bliver kandidater):

ETISKE REGLER FOR LÆGER
§ 14 Ret/pligt til deltagelse i den sundheds-
politiske debat
En læge, der bliver opmærksom på forhold, som
lægen opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige, bør
tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den
offentlige debat.
Med en mindre udskiftning af ord kunne det lyde
således:
ETISKE REGLER FOR LÆGESTUDERENDE
§ 14 Ret/pligt til deltagelse i den sundheds- og
studenterpolitiske debat
En lægestuderende, der bliver opmærksom på
forhold, som den lægestuderende opfatter som
sundheds- og studiefagligt uforsvarlige, bør
tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den
offentlige debat.
Så kan i jo tygge over den i den kommende uge.
Vi beklager...
...sidste uges svipser overfor Fadl’s Vagtbureau.
Desværre befinder de 2 skyldige sig i Belgien, men
når de returnerer vil de blive straffet på behørig vis.
...at vi i sidste uge kom til at bringe det forkerte
logo til PAF’s indlæg. Vi bringer i stedetfor her et
billede fra deres julejagt på Grønland:

MOK-red/Gordon Jehu
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ref.   Grete Rossinger der for visse laboratoriers vedkommende ledig

kapacitet.
Semesterudvalg: Institutlederne er anmodet om at
udpege kursusansvarlige for de enkelte kurser. endnu
er der ikke modtaget tilbagemelding fra alle.
b. Rusvejlederne og den ny studieplan

Der vil blive afholdt kursus for rus-
instruktører og tutorer 7.-10. august då. Her vil den
nye studieplan blive grundigt gennemgået.
Studentermedlemmerne i Studienævnet ville være
oplagte undervisere på dette kursus. Endvidere bør
et par lærere, studievejledere samt medlemmer af
udvalg, som har planlagt de nye kurser medvirke.
Poul Jaszczak og Leif Christensen vil sammen med
studenterrepræsentanter udarbejde plan for kurset.
– Medicinerrådet og rusvejledere udarbejder skitse
for kurset.

c. Medicinsk kemi, 1. semester
Fra 1.-2.semesterudvalget forelå  forslag

til undervisningen i medicinsk kemi, 1. semester.
Studenterne fandt kurset interessant. Nina Grosman
fandt at undervisning vedr. proteiner burde ligge før
undervisning vedr. enzymer. Ønskede endvidere af-
klaret, hvad der menes med kombinatorisk kemi.

d. Udarbejdelse af målbeskrivelser
Fra arbejdsgruppen vedr. formulering af

målbeskrivelser forelå en henvendelse med anmod-
ning om studienævnets tilslutning til at de mere
detaljerede målbeskrivelser formuleres decentralt
af de enkelte kursusansvarlige/kursusledelser under
hensyntagen til at de overordnede krav og mål iagt-
tages. – Studienævnet besluttede at anmode Knut
Aspegren om bistand.

ad 5 Forældelsesfrister
De nugældende forældelsesfrister, som blev

vedtaget af studienævnet 25. okt. 1995, fastholdes.

ad 6 Indtegningskrav til eksamens i miljø- og
arbejdsmedicin

Studienævnet besluttede at der til stude-
rende, som mangler at bestå eksamen i farmakologi,
administrativt kan gives tilladelse til at gå til eksa-
men i miljø- og arbejdsmedicin under forudsætning
af, at alle studieelementer og eksaminer til og med
10. semester er godkendt/bestået.

Studerende som herudover har bestået ek-
samen i patologisk anatomi indtegner sig til eksa-
men i både farmakologi og miljø- og arbejdsmedicin.
Indstillingsbetingelse for eksamen i miljø- og arbejds-
medicin er herefter godkendt kursus i klinisk arbejds-
medicin.

Studerende, som ikke har bestået patolo-
gisk anatomi på indtegningstidspunktet, indtegner
sig til alle tre eksaminer. Indstillingsbetingelse for
eksamen i miljø- og arbejdsmedicin er her tillige
bestået patologisk anatomi.

ad 7 Eksamensplan vinter 2000/2001
Forslaget til eksamensplan blev gennem-

gået. Fra studenterside blev fremsat ønske om at
mundtlig eksamen i anatomi I blev placeret i tiden
8.-12. jan. 2001 eller 15.-19. jan. 2001. Mundtlig
eksamen i anatomi II ønskede man afviklet i uge 49
(4.-8. dec. 2000). Anatomi II spot placeres herefter d.
29. november 2000. Medicinsk Anatomisk Institut
forespørges om dette er muligt.

ad 8 Meddelelser
a. Møde i Lund 5. april 2000
Det havde vist sig, at mødet var en opfølgning på et
møde afholdt i Lund for ca. et år siden. Der blev nu
taget initiativ til nedsættelse af udvalg vedr. OSVAL
og fordybningsstudier. Fra dansk side deltager Jan-
Helge Larsen, Maria Salling Rasmussen og Gitte
Birkbøll. Lund vil senere meddele navne på repræ-
sentanter. Det er planen, at der skal afholdes orien-
teringsmøder samt foretages bredere og mere kon-
kret annoncering.
En overordnet plan for hvorledes man kan udbytte
studieelementer mellem København og Lund skal
udarbejdes umiddelbart efter sommerferien. Forløb
skal beskrives.
Laboratorium for Kliniske færdigheder skal opruste
forskningsaktiviteten på undervisningssiden. Lund
inviteres til samarbejde. – Spørgsmål omkring pro-
fessionel kompetence ville klart kunne knyttes til
evaluering og evalueringsprojekter.
World Federation for Medical Education anbefaler
overnationale standarder for kandidatuddannelser.
Nationale eksaminer kunne overvejes.

Filosofikum: Der er i Folketinget fremsat forslag om
indførelse af filosofikum på de lange videregående
uddannelser. Simon Serbian fortalte kort om ”Stu-
dium Generale” ved Aarhus Universitet. Her havde
Konsistorium nedsat et udvalg bestående af fagre-
præsentanter og studerende. Udvalget havde med
fokus på indholdet i de enkelte studieelementer ud-
arbejdet et katalog over de kurser/studieelementer,
som levede op til betegnelsen Studium Generale.
Simon Serbian fandt, at Københavns Universitet
burde nedsætte et lignende udvalg, hvorved eksiste-
rende elementer kunne løftes op på et niveau der
viser, at filosofikum er en naturlig integreret del af
uddannelsen.
Studerendes brug af Panum Biblioteket
Studielederen havde drøftet med sagen med deka-
nen. Det var blevet besluttet, at studerende kan
bruge bibliotekets forsker- og tidsskriftrum som læse-
rum når øvrige læsepladser er optaget. Biblioteket
har fået/vil få en skrivelse om dette.

ad 9 Eventuelt
Pernille Due oplyste, at hun d. 5. april havde

modtaget en e-mail med tilbud om et gratis kursus i
anvendelse IT i undervisningen. Kurset var planlagt
til 13. april 2000. Med så kort frist vil ingen undervi-
sere have mulighed for at deltage. Tilbudet var ud-
sendt centralt fra til fakultetet, som havde videre-
sendt samme dag det var modtaget. – Det undersø-
ges, hvornår tilbudet er modtaget centralt, og hvad
der er årsag til den evt. forsinkede udsendelse til
fakulteterne.
ref.   Grete Rossing

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK
SEMESTERTILMELDING

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

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

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i anatomi i slutningen
af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær
Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten afleveres hos
studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk ana-
tomisk institut, lokale 18.1.12. Bianca Houlind er
ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med
eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du ikke
tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at
hente en tilmeldingsblanket hos studiesekretær Pia
Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldings-
blanketten afleveres hos Pia Keller, lokale 33.4.26,
der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til
4. semester i reolsystemet bygning 21.2. Udfyldt
tilmeldingsblanket afleveres i statistik postkassen
samme sted.

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

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

Fristen for aktiv tilmelding på Fase I er
den 10. januar til forårssemesteret
og

den 10. juni til efterårssemesteret

Tilmelding til undervisningen på fase II foregår hos
sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet.
Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten
eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren.
Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen
i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge
studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning
om gentagelse af undervisningen er 10. januar/
1. august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne be-
des man framelde sig hos studiesekretæren, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Hvis man framelder sig inden 15. januar/1. august
for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret (disse
frister gælder kun for fase I), kan man blive holdsat
på semesteret igen, uden at skulle søge om genta-
gelse af undervisningen. Frameldingsfristen for fase
II studerende er 10. januar/1. august for henholdsvis
forårs- og efteråressemesteret. Ved rettidig framel-
ding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom,
men kan bruges til andre studerende eller merit-
studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller
framelder dig for sent, skal du søge dispensations-
udvalget om gentagelse af undervisningen. Du vil da
kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt
en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

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

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig til studie-
vejlederne for yderligere information.

REGLER VED EKSAMEN

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I (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
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drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig.
Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog
senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-papi-
ret 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 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader
eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et
forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og 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 „læn-
gere 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 eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!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
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i
samme termin.
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 sam-
ler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er
ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager
for disse kollektive, generelle klager, så faget kan
godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist
til at benytte den individuelle klageadgang (se ne-
denfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en 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. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!!

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

Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

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 ferie uge 22.

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 15 – 16 12 – 15 Lone-Emilie Rasmussen

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

ADRESSEÆNDRINGER.

Fase I
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studie- og eksamenskontoret besked om
hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes
give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge
din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie- og
eksamenskontoret også oplysninger om din udenland-
ske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Fase II
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm
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Fase I
INDTEGNING TIL TENTAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDE-
RENDE � 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
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 www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Riv ud og gem.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE
TIL KEMITENTAMEN.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
 Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi tenta-
men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du
mærker en indre ro og balance, efterhånden som du
får svar på dine spørgsmål.
Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:
Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi
er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:
Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal
m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater
og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, re-
aktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og
hurtigt. I kemi bruges specielt:

Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.
Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i
infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver,
noter i infopakken og noterne om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd bag-
læns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:
Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er
nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:
Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært,
man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi
Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne
fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

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
grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk mu-
ligt at have et liv under eksamenslæsningen!

I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer
om formiddagen og læser individuelt om eftermidda-
gen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennemgår
det første spørgsmål for den anden. Gennemgå deref-
ter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til
eksamen, og indøv den systematiske fremstilling 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
derefter 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 præsenteret
på en anden måde.

Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst
repetere 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 mundt-
lige eksamen, skal I ikke glemme at I som oftest har
et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvil-
ket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne er flinke folk,
som er gode til at trække det I ved ud af Jer.

Held og Lykke!

FASE 1 - 4.SEMESTER
DER AFHOLDES
PRØVESPOT I ANATOMI
Onsdag den 24. Maj 2000.
Prøven omfatter 10 situationer og varer ca.20.min.
(2. min. pr. situation, til ordinær spot 4 min.)
Mødested: foran histologilokalerne 15.2
Mødetid:
Hold 401 ............................ kl. 09.00
Hold 402 ............................ kl. 09.25
Hold 403 ............................ kl. 09.50
Hold 404 ............................ kl. 10.15
Hold 405 ............................ kl. 10.40
Hold 406 ............................ kl. 11.05
Hold 407 ............................ kl. 11.30
Hold 408............................ kl. 12.00

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
eksemplar 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 bedømmelses-
erklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge ultimo fe-
bruar. Bedømmelserne vil blive slået op på opslags-
tavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil
studerende 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.

STUDIET



7

Fase II

HOLD 209
Så indkaldes til sidste altafgørende tutormøde. Har
i noget på hjerte? Har jeg noget på hjertet? Hvordan
får man lugten af formaldehyd og sprit ud af tøjet /
kitlen? Så er det nu i har chancen!
Vi mødes på græsplænen (hvis vejret tillader det -
ellers i forhallen) foran studklubben på fredag den
12. maj klokken 12.20 (ja, det er 20 minutter over
tolv).
Glæder mig til at se jer i gæve smølfer og smølfiner!
Jeres aristokratiske tutor
Grev Gusten

TIL ALLE STUDERENDE PÅ
12. SEMESTER

Da fremmødet til det ekstraordinære turnus-
orienteringsmøde tors. d. 4. maj i studenterklubben
var meget beskedent, fik GYL, Gruppen af Yngste
Læger kun lejlighed til at uddele Turnuspjecen til få
studerende. Andre interesserede 12 semester stude-
rende kan afhente pjecen på FADL´s sekretariat.
Til de studerende, som overvejer at søge turnus i
region syd, dvs. Fyns, Vejle, Sønderjyllands eller
Ribe Amt, kan det oplyses, at region syd just har lagt
sidste hånd på en folder, som bla. oplyser om karri-
ere-, bolig-, børnepasnings og forskningsmuligheder i
regionen. Folderen kan fra midten af maj rekvireres
på telefon 65413801.

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

STUDIEOPHOLD I USA I
2001?

Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt
University i Nashville.
Der kan komme 2 studerende af sted pr. semester,
og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske
curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske kliniske
kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, kirurgi,
psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. års kurserne
er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers varighed

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. seme-
ster ved afrejse, og at engelskkundskaberne er helt i
top. Desuden kræver opholdet en stor portion mo-
denhed, da der stilles store krav til den enkelte på
Vanderbilt.

Der kan lånes kursusoversigt og studieplaner hos
Suzanne Andersen, lokale 9.1.64 på Panum Institut-
tet, eller du kan besøge Vanderbilt University’s
hjemmeside. (http://www.sund.ku.dk/Internat)

Der er ansøgningsfrist d. 1. september for ophold i
det efterfølgende kalenderår. Ansøgningen vedlagt
et CV, motivationsbrev på min. 1 A-4 side samt udta-
lelser fra faglærere og karakterudskrift afleveres til
Suzanne Andersen.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk
støtte via internationaliseringsstipendier.

Ansøgningsskema til stipendium rekvireres på Det
internationale Kontor. Fristen er i begyndelsen af
oktober.
Suzanne Andersen
Maj 2000

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 fysio-
logi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt. råder
vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol. Bøgerne
kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod deponering af studiekort. For yderligere information om PC-
salen og biblioteket opfordrer vi til at I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-
bygningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

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

BEMÆRK:
Fredag d. 19. maj 2000 – Store Bededag – holder LKF og læselokalerne åbent som i weekender, d.v.s. kl.
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 umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen.
Kurser i LKF i foråret  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding

110500 16.30-19.00 Genoplivning 12. april 2000
160500 16.30-19.00 Gynækologi 19. april 2000

Grundet stor søgning til kurserne i genoplivning oprettes der to ekstra kurser i dette. Disse afholdes som
følger:

180500 16.30-19.00 Genoplivning 3. maj 2000
250500 16.30-19.00 Genoplivning 3. maj 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!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

VKO KURSUS I IDRÆTSMEDICIN D. 22. - 26. MAJ 2000.

OBS!
Sidste frist for tilmelding den 12. maj 2000.
Se iøvrigt opslag ved VKO-kontoret.
Finn Bojsen-Møller

STUDIET
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BIOKEMI-LÆSEMAKKER
SØGES STADIG !

Er der virkelig ingen andre end mig, der mangler
en at regne biokemi-opgaver med ?
Eksamen er lige om hjørnet, så er der plads til
én mere i jeres læsegruppe, eller har du lyst til
at repetere og løse opgaver med mig, så skynd
dig at ringe !!

mange hilsner fra

Trine
Tlf. : 26361207 el.
e-mail : perin@worldonline.dk

Annoncer

BYTTE-LEJLIGHED ÅRHUS-
KBH

Haves: Lækker 2V 65 m2 på Trøjborg i Århus
(Arbejdernes Andels Boligforening) med ca. 5 år
gammelt køkken, toilet/bad med kar, vestvendt
altan og meget lys stue og soveværelse. Hav-
udsigt frakøkken og under 5 min. til centrum,
universitetet, skov og strand.

Husleje ca. 2000 excl forbrug (ca.2800 alt incl.).
Indskud 10.000.

Ønskes: min. 3V / 85 m2 centralt i KBH med bad/
toilet; max. 4500 excl. forbrug

Byttetidspunktet er august/september

Kontakt Henrik Jensen,
mail: sindal@hotmail.com eller
tlf 89422618 (dag) eller 86167069 (aften)

FØLGENDE BØGER SÆLGES
Vær på forkant med det nye
semester!!

1. SEMESTER

Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi
sælges for 295 (nypris 630,-)

3. SEMESTER

Videnskabsteori I

Rationel Klinik
H. Wulff
3. udgave, nypris 250, sælges for 95

4. SEMESTER

Cellebiologi

The Cell
Alberts and Bray
2. udgave, nypris 450 sælges for 95

Histologi
Geneser
1. udgave, nypris ca. 700,-, sælges for 95

Molekylærbiologi

Molecular Biology of the Cell
Watson et al.
af forfatteren til „opdageren“ af
DNAs dobbelthelix struktur
4. udgave, nypris 495, sælges for 95

5. SEMESTER
Biokemi

Biocehmistry
Stryer, den amerikanske klassiker
nypris 350, sælges for 95

Fysiologi

Physiology
Berne & Levy
3. edition, nypris 495,-, sælges for 95

Anatomi

Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7. udgave, nypris 685,-, sælges for 350

7. SEMESTER

Memo medica, (ny)
Davis, Engquist, Rosenberg
5. udgave (sidste nye udgave), nypris 245
sælges for 150

Mikrobiologi

Basal og klinisk mikrobiologi
Niels Højby
1. udgave, nypris 548,-, sælges for 250

8. SEMESTER

Videnskabsteori II

Rationel Klinik, H. Wulff
3. udgave, nypris 250, sælges for 95

12. SEMESTER

Kumar & Clark (ny)
seneste udgave
anbefalet lærebog på engelsk i intern medicin
dækker 12. semesters pensum
Ny pris: 510, sælges for 295

...fortsat

Clinical surgery (ny)
seneste udgave
Cushieri et al.
anbefalet lærebog på engelsk i kirirgi
nypris:  475, sælges for 250

Harrison’s principles of internal medicine (ny)
„the Bible“ i USA
dækker 12. semesters pensum
nypris:  1295,-, sælges for 750

EKG

The ECG made easy (ny)
John R. Hampton
5. edition, sidste nye udgave
nypris 165, sælges for 75

HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20

VIL DU GERNE TIL USA?

Læsemakker søges til USMLE step 1.
Der skal læses intenst i sommerferien, med start
sidst i juni, og testen tages sidst i august på
Vesterbrogade på computer.
Jeg har alt mateirale, bøger, prøvetests etc.
Tilmelding, som foregår skriftligt til kontor i
USA, bør helst foregå snart.

Ring til
33 93 55 90

LÆSEMAKKER SØGES!!!

Har du også mistet din læsemakker i svinget!!
Jeg søger en frisk og flink fyr til gennemgang af
pensum i Anatomi I. Ønsker at arbejde seriøst,
men er også interesseret i at få tid til andre
ting....
Er det klart – så ring snart.

Henv: Olof (hold 208), tlf: 46 70 54 81 346

MANGLER DU ET STUDIEJOB?

Er du morgenfrisk og god til at skrive - så har vi
et spændende job til dig. Du skal skrive resu-
méer af dagspressens nyheder og debat om sund-
hedssektoren, men der vil også være mulighed
for at prøve kræfter med andre fagrelevante op-
gaver, f.eks. journalistik, research og oversæt-
telse. Den faste arbejdstid er fra kl. 7:00 morgen
og nogle timer frem. Vi forventer, at du kan
arbejde hos os 1-2 gange om ugen.

Du kan høre mere om jobbet ved at ringe til
Søren Birgens eller Ulla Thorndal Gregersen,
GCI Mannov - tlf. 70 26 38 38.

TURNUSBYTTE?

Haves : Frederikssund Sygehus. Start - sep 00
Ønskes : Københavns amt eller HS (også gerne
Roskilde). Helst samme starttidspunkt.

Søren Mehl Knudsen, tlf.: 33932822, e-mail:
smk@get2net.dk.

ANNONCER
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FADL
REFERAT FRA 4. REPRÆSEN-
TANTSKABSMØDE DEN 20/03/00
KL. 16.00
Godkendt

Tilstede:
Anders Toft, Andreas Hover Lundh (gik kl. 18.00)(kom
igen 18.54.27), Bo Chawes (gik kl. 18.45.19), David
Bohnsted, Gordon Jehu (gik kl.17.01.22), Lone A.
Bondo, Morten Bo, Margrethe Lynggaard (kom kl.
16.12.23), Morten Ljungdahl, Rasmus Hesselfeldt,
Rasmus Ripa, Sophine Boysen Krintel, Stine Sloth
(gik kl. 18.03.07)), Søren Gottlieb, Ulrik Overgaard,
Jørgen Breide (VB direktør) og Torben Conrad (fag-
lig sagsbehandler).

Afbud:
Allan Evald Nielsen, Morten Krause og Mads
Dalsgaard

Ad 1 - Formalia:
a) Valg af dirigent:
Morten Bo blev valgt.

b) Valg af referent:
Liste A Andreas blev modvilligt udpeget.

c) Valg af protokolfører:
Torben blev valgt.

d) Godkendelse af dagsorden:
Mødet var beslutningsdygtig og dagsordenen blev
godkendt, med følgende nye
Orienteringspunkter:
- 3.3 Bank

Beslutningspunkter:
- Foredrag om krisehjælp
- GF i FADL’s forlag
- Instruksændring i Instruksen for FADL’s vagtbureau
  (arbejdsmiljø – Morten)
- Vedtægtsændring vedr. bestemmelser om medlems-
  skab
- Budgetændring med kr. 55.000
- Møderum

e) Godkendelse af protokol fra 3-kreds-
repræsentantskabsmøde d. 9.2.00 og referat fra 2C-
repræsentantskabsmøde
Referat fra KKR-2C godkendt med samme ændring.

Begge godkendt med præcisering af at Gordon Jehu
skal være formand for Bogladen i en måned.

Ad 2 - Meddelelser
a) Kredsforeningen
Der har været stor tilmelding til PBS(ca. 50%) og
stor interesse for den super spændende konkurrence.
Men da dette indlæg publiceres i MOK siger vi ikke
hvad man kan vinde!!!!
Dog valgte man ikke at bruge hele ”konkurrence-
budgettet” grundet ringe information om konkurren-
cen i MOK. Resten bruges til efteråret.

Der var et debatindlæg om 1 års regel sendt til
MOK, Stine har besvaret dette for egen regning, da
bestyrelsen ikke kunne nå at tage stilling grundet
kort varsel. Anders og Andreas havde dog læst det og
bakkede op om det.

b) Vagtbureau
Timeomsætning i uge 1-6, 1-8 og 1-10 2000, 1999,
1998 og 1997 og 1996 forelå, der er et stigende un-
derskud, idet timeomsætningen er nu 6,88 %, under
sidst år.

Kursusbudget godkendt med et dialyse, VT I og VT
II. Godkendelse af at det er Overenskomst aftalt.

Der er bevilliget 100.000 kr fra H:S til
vedligelholdelse af vagtbureauet, H:S sender en ind-
retningsarkitekt til inspektion af lokalerne..

Jørgen Breide orienterede om vores vagtchef Caro-
line har sagt op til 31. Juli 2000 og har en del afspad-
sering, det var alle i repræsentantskabet selvfølge-
lig meget kede af.

VU
Caroline og Gitte har en ide om et ”hellikopter-SPV-
hold”, der ligner et SPV-flyver-hold, men uden vagt
garanti. Skriftligt materiale udarbejdes til senere
udsendelse.

En procedure om standardbreve til besvarelse af de
hyppigst stillede spørgsmål.
Bestyrelsen får den når den er færdig.

Holdlederkursus laves for alle nye holdledere.
Desuden Flyverledermøder (VT- og SPV flyverhold)
H/A-holdledermøde(Hjemmehold og afdelingshold)

Hold 4404 (VT-hold) fortsætter uden vagtgaranti
Jørgen kigger på kontrakt

c) Hovedforening
Gordon og Stine tager til styregruppemøde d.
23.3.2000 i OKF vedr. udarbejdelse af konsulent-
rapport for rentabiliteten af fælles vagtbureau på
landsplan med lokale kontorer.

Merudgifter til edb betales af Hovedforeningen så-
fremt fælles VB ikke realiseres.

Gordon Jehu orienterede om at FADLs hjemmeside
for Odense og København kører pr. 2. april. Juhu
Jehu!

HB-møde 3.3.2000
Løn til Torbens tid afsat til SUL forhandlinger på
vegne af Hovedforeningen er godkendt.

OU
SUL
Forhandlinger vedr. OK for tekniske assistenter,
præparatfremstillere, demonstratorer etc. er aftalt
med Finansministeriet. Nyt møde er aftalt til
12.04.00. Forhåbentligvis fjerde og sidste, selvom de
er nogle rigide sataner.

SPV/VT/DIA/CARD
Torben:
Næste møde om rammemodel i ARF er d. 7.4.2000.

d) Andre
I.a.b.

PUNKTER TIL ORIENTERING/
DRØFTELSE

Ad 3.1 Arbejdsplan for år 2000
Takket være nyvalget er det lykkede os at hverve 6
nye idealister. Disse er Bo Chawes, David Bohnsted,
Rasmus Hesselfeldt, Ulrik Overgaard, Sophine Boysen
Krintel og Lone A. Bondo.
De forskellige underudvalg for kredsforeningen blev
gennemgået.

Bo Chawes, kendt for sit store engagement i SAP
blev indsuppleret i FADLs Røde Baroner som afhol-
der 1. Maj arrangement.

Tau er ikke længere medlem af Generalforsamlings-
udvalget, grundet fratræden fra KKR.

Lone A. Bondo blev indsuppleret i propagandagruppen
og Anders Toft trådte ud. Man henstillede til at hun
selv indkaldte til næste møde, da Propagandaminister
Morten Ljungdahl har travlt med Swahilien.

L-FEM kontaktudvalget blev nedlagt, da man L-FEM
er blevet nedlagt efter at Kamal er blevet læge.

Ad 3.2 Retssag for hold 1501
SPV-Hold 1501 (fra Sankt Hans) er sagt op pr. 17.1.00
med for kort varsel i forhold til Funktionærloven.

FADL’s advokat Christian Harlang er ved at udtage
stævning af Frederiksberg Hospital.

Ad 3.3  Forstædernes bank
Rasmus orienterede om studietilbud fra banken, og
ville tage videre kontakt. Man bad ham høre om de
havde interesse i en reklameside i Rusbogen.

PUNKTER TIL BESLUTNING/
DRØFTELSE

Ad 4.1  Kommissorium for KKFs forretningsud-
valg
Tilføjelse:
FU skal forestå årlige medarbejdersamtaler, med
fagforeningsansatte og vagtbureauets direktør.

Samt bevillinger sættes op til kr. 5.000 og at der
føres elektronisk beslutningsprotokol

Ad 4.2  OK’99
Andreas orienterede om at var var OU-møde i mor-
gen.
Det nye kursus indeholdt en optagelsestest for at
komme på SPV kursus. En test om man har læst SPV
bogen inden man starter på kursus. De der dumper
bliver smidt af holdet og kan ikke komme på kursus
af denne omgang.

Det er udenfor et egentligt forhandlingsmandat, da
det ikke lå i KKRs oprindeligt vedtagne model. Man
pegede på problematikken ved at eksempelvis en
februarstarter bliver holdsat i august, dumper prø-
ven og først kan holdsættes i januar.

3 forslag blev stillet op til afstemning.

1) ikke være med til
2) test uden dumpe mulighed
3) test med dumpning uden at blive sat af holdet

4 for mulighed 1
6 mod mulighed 1

Test uden dumpe mulighed
6 for mulighed 2

Test med dumpning (uden at blive sat af holdet)

7 for mulighed 3

Konklusion: KKR’s mandat til OU er at man skal til
en test inden kursus start, men dumper man sættes
man ikke af holdet, men skal bestå en ny test inden
kursus afslutning.

Afsluttende møde i ARF om rammemodel d. 7. april
2000.

Torben orienterede om momsproblematik ved bort-
fald af over-/underskudsdækning, som er delkrav for
FADL i OK ’99.  Torben ville udarbejde papir til
næste KKR-møde.

Ad 4.3 - Konstituering
Andreas går ind i Politiker uddannelse.

Værdigrundlag tager Stine sig af.

Ulrik og Lone  tager de 2 suppleantposter til besty-
relsen.

Bo Chawes bliver medlem af vagtbureauets samar-
bejdsudvalg.

Lone og Margrethe bliver henholdsvis 1. og 2. sup-
pleant til Hovedbestyrelsen.

Ramus Hesselfeldt bliver primusmotor for Køben-
havn i Sundhedspolitisk Udvalg.

Ad 4.4  Fælles edb-system
Jørgen har møde med BFC i næste uge, med henblik
på en decentral model for VBs EDB system.

INDRE ORGANER
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MEDICINFORTEGNELSEN
(DEN LILLE GRØNNE)
Som tidligere meddelt i MOK – skal du selv sørge
for at afhente Medicinfortegnelsen på VAGT-
BUREAUET. Medicinfortegnelsen udleveres gratis
til alle FADL’s fase2-medlemmer, som er ordinære
medlemmerne af FADL. Tidligere har FADL haft en
aftale med YL’s Forlag, som betød at YL’s Forlag har
udsendt Medicinfortegnelsen til alle FADL’s fase-2-
medlemmer, men YL’s Forlag har desværre været
nødt til at opsige denne aftale, grundet dårlig øko-
nomi.

MANGLENDE
KONTINGENTBETALING
TIL FADL
De medlemmer,  som endnu ikke har betalt det skyl-
dige kontingent for perioden l. februar – 31. juli år
2000,  har i sidste uge,  modtaget endnu et brev fra
FADL, med besked om at de er midlertidigt slettet
som medlem. Ved kontingentrestance har du natur-
ligvis ikke mulighed for at gøre brug af FADL’s ser-
viceydelser,  medlemstilbud eller andre Vagtbureau-
forhold.

FADL�S
GRUPPEFORSIKRING
Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne en
forsikring med normal dækning eller udvidet dæk-
ning: For begge forsikringsforhold er der ingen selv-
risiko, ej heller på cykler.

Normal  dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v.

forsikringssum   300.000
Ulykkesforsikring forsik-
ringssum   500.000
Livsforsikring forsik-
ringssum  160.000
Valgfri cykeldækning

DækningCykeldækning Ansvar Ulykke Pris pr.
år
Normal NEJ JA JA Pris   1.011
Normal Max.   6.000 JA JA P r i s
1.511
Normal Max. 10.000 JA JA P r i s
1.732

Udvidet dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v.

forsikringssum: 600.000
Ulykkesforsikring forsik-
ringssum  500.000
Livsforsikring forsik-
ringssum  160.000
Valgfri cykeldækning

DækningCykeldækning Ansvar Ulykke Pris pr.
år
Udvidet NEJ JA JA Pris  1.327
Udvidet Max.   6.000 JA JA P r i s
1.827
Udvidet Max. 10.000 JA JA P r i s
2.027

FADL�S �FIRMA-AF-
TALE� MED FORM OG
FITNESS-CENTRENE
Da en del medlemmer løbende spørger til FADL’s
priser i forbindelse med FADL’s aftale med Form og
Fitness-centrene følger hermed de aktuelle priser

FADL-pris l999: Normal pris l999:
3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr
  795       1195      2395   1225  1825   3325

Nu er det også muligt at købe et klippekort:
Prisen for et klippekort med 30 klip er 850,00 kr.
svarende til 28,00 kr. pr. gang.

Hvis du ønsker at gøre brug af FADL’s tilbud, skal du
indbetale prisen for henholdsvis klippekortet, 3, - 6,
- eller 12 måneder  på gironr. 100-1965 – Adresse:

Månedsløn 1.5 er faldet bort og sker sandsynligvis
først pr. 1/1 – 2000. Der orienteres i MOK.

Ad 4.5   Fælles vagtbureau på landsplan
Styregruppe mødes på Torsdag.

Ad 4.6 Møderum
Rasmus viste lækre kataloger for nye møbler til
mødelokalet.
Der var en liste med nye borde og stole, lamper, det
bliver over kr. 40.000

Hovedforeningen foreslås at betale 25%.

Der var debat om hvordan man sikrer lokalet mod
tyveri af møbler.
Man ønskede et ordentligt oplæg næste gang, hvis
interesse. Der er andre der bruger lokalet – de kan
gives som bevilling

Bedre aflåsning er ønskelig.

Ad 5.1 - Psykolog bistand
Psykolog Karina Wagtmann havde sammen med Tor-
ben udarbejdet et oplæg til foredrag omhandlende
krisehjælp.

Det koster i 1.4.99 priser kr. 1.945 plus kr. 584 samt
leje af auditorium. I alt ca. kr. 3.500 til kr. 4.000

Vedtagelse.
FADL arrangerer kurset skal fremgå tydeligt.
Bevillingen tages Fra medlemsaktiviteter.

Torben arbejder videre (leje af auditorium, kontrakt
etc.)

Ad 5.2  Generalforsamling i FADL’s forlag
Rasmus orienterede

Aktionær til GF fredag d. 7. April. Der skal vælges
bestyrelsesmedlemmer og en aktionær.
Vælge dem der kender forretningen eller vælge to
fra hver kreds.

Indstilling
Der stemmes fra København på de to der er indstil-
let fra de andre kredse

Aktionær:
Rasmus Ripa

Bestyrelsesmedlem:
Klaus Kesje og Margrethe.

Associerede fra København til bogprojekter, hvor
man kan blive studenteransvarlig for en bog
eftersøges.

Der er studerende fra alle tre kredse – det kan ikke
køres uden studenter, for så bliver det for dyrt.

Internetboghandel er fremtiden, idet der bliver fri
konkurrence. Der kan blive problemer med Bogladen

Ad 5.3  Instruksændring i Instruksen for FADL’s
vagtbureau (arbejdsmiljø – Morten)
Tages jf. Morten Krauses e-post op på næste besty-
relsesmøde.

Ad 5.4  Vedtægtsændring vedr. bestemmelser
om medlemsskab
Torben havde udarbejdet et konkret
vedtægtsændringsforslag om hvilken kreds man kan
blive medlem af når man studerer i anden by end der
hvor man bor.

Det fremsættes på Generalforsamling til efteråret.

Ad 5.5 Budget år 2000
På grund af vedtagelse om at bøger til kurser frem-
over er gratis blev der uddelt et forslag til ny budget-
post på kr. 85.000 i stedet for kr. 30.000.

Tages op på næste repræsentantskabsmøde.

Ad 6.  Eventuelt
Rasmus påpegede problematikken i oprettelsen af to
nye børnehold, da man ville dræne BVT-flyverholdet.
VB orienteres.

Administration Form og Fitness Hammerichsgade l,
1611 København V.

Efterfølgende skal du medbringe din girokvittering
til FADL’s sekretariat, hvorefter indmeldelsesblan-
ket skal udfyldes og medlemskab af FADL skal atteste-
res af sekretariatet.

DEN ALMINDELIGE
DANSKE LÆGEFORENING
- DADL-NET:
FADL’s medlemmer har mulighed for at benytte
Lægeforeningens lukkede net GRATIS. DADL-net-
tet ligger ude på Internettet som en ”lukket” hjemme-
side, der er beskyttet med password. DADL-nettet
bruges af ca. 8.000 – 9.000 læger. På DADL-nettet
får du adgang til en række databaser, f.eks. en
medlemsdatabase med Lægeforeningens medlemmer,
en lovdatabase med mulighed for at søge i sundheds-
lovene, social- og sikringslovene, forvaltnings- og
offenlighedslovene og meget meget mere. Det er
også muligt at downloade en eletronisk udgave af
Medicinfortegnelsen eller give din mening til kende
i et af de ti debatfora. Udover de nævnte muligheder
kan du under Linkbiblioteket klikke dig ud på
Internettet i en lang række medicinske hjemmesider.

Hvis du er tilmeldt DADL-nettet,  har du som FADL-
medlem mulighed for at gøre brug af DADL’s medlem-
stilbud.

Internet-opkobling er også en mulighed via FADL.
Prisen andrager 250,00 kr. årligt.

FORBRUGSFORENINGEN
AF 1886:
Som medlem af FADL, kan du blive medlem af
Forbrugsforeningen af 1886. Forbrugsforeningen af
1886 har indgået en bonus-aftale med ca. 6.000 for-
skellige forretninger over hele landet. Oplysninger
om Forbrugsforeningen af l886 finder du på adressen:
www:forbrugsforeningen.dk.

UGESKRIFT FOR LÆGER:
Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne
abonnement på ”Ugeskriftet” via sekretariatet. Pri-
sen andrager 345,00 kr. pr. halvår og udgør ca. 34%
af kostprisen.. Abonnementsprisen for år 2000 andra-
ger 2.100, kr. for ”ikke FADL-medlemmer”. Du
opnår ikke besparelsen ved direkte henvendelse til
Yngre Læger.

Med venlig hilsen
Anette og Linda

HAR DU SKREVET
OM FADL?
FadL er netop blevet udvidet med en nyfødt og vel-
skabt gruppe af sikkerhedsrepræsentanter. Vi skal
forsøge at blive kloge - især på al det, der foregår
ude på vagterne.
Så har du skrevet OSVALD eller fx sociologiopgave
om arbejdsmiljø, psykiske påvirkninger eller andet
godt i forbindelse med FadL-vagter, vil vi meget
gerne læse dit værk. Formålet er at få inspiration til
arbejdet og nogle bud på, hvad vi kan være med til at
forbedre.

Tag en kopi og aflevér den på FadL´s sekretariatet
(starten af kemigangen) eller send en tyk mail til:
dblarsen@mdb.ku.dk

Med sikker hilsen

TSR-gruppen

INDRE ORGANER
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  24/4-2000 � 30/4-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 5 4 6 11   12  21 9 68
udækket 0 0 0  0  0 6 0 6 9
15-23
bestilt 9 14 16 17 18 12 11 97
udækket 0   0 0   0 0 0 0  0 0
23-07
bestilt 16  18 23 20 19 19 18 133
udækket 0 0 0 0 0  0   0 0 0
ialt
bestilt 30   36 45 48 49 52 38  298
udækket 0    0   0    0    0 6 0     6 2
dæknings % 100  100 100 100 100  88 100

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 24/4-2000 – 30/4-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3    2 5 3 4 5 6
Arbl. Vagter 9    7 14 10 10    11  9   70
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  1/5-2000 � 7/5-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 8  6 6 6  7 10 10 53
udækket 0 0 0  1  0 1 2 4 7,5
15-23
bestilt 15 15 11 12 16 15 12 96
udækket 3   0 0  3 8 0 0 14   14
23-07
bestilt 18   22  19 21 17 18 16   131
udækket 3 3 2 4 1  1  1 15   11
ialt
bestilt 41   43 36 39 40 43 38  280
udækket 6    3   2   8    9 2 3    33 11
dæknings %   85  93  94  79  77 95   92

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: 1/5-2000 � 7/5-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 6   6 6 5 4 4 5
Arbl. Vagter 17   17 12 13 12    12  13   96
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.
I øjeblikket har vi mange chancevagter så skynd dig at ringe herind.

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.    Hil-
sen   VB

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.

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

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. Tele-
fonnummeret 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 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 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
Vagtchef Servicechef

OBS!  OBS!
Vi er ikke at træffe den 8. – 10. maj 2000, ligesom
der heller ikke er telefonisk træffetid, da Vagt-
bureauet i disse dage får lagt nyt gulv.

VAGTCHEF SØGES
Stillingen som vagtchef ved FADL’s Vagtbureau i
København skal besættes pr. 1. juli 2000, hvorfor der
indkaldes ansøgninger fra interesserede medicinstu-
derende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger man sig primært med re-
lationerne mellem de studerende og brugerne af
FADL’s Vagtbureau. Man deltager i oprettelse og
nedlæggelse af hold samt tager kontakt til afdelin-
gerne, hvis der opstår problemer mellem parterne.
En stor del af arbejdet består i at besvare henven-
delser fra de studerende samt behandling af klages-
ager. Derudover står vagtchefen i samarbejde med
kursussekretæren og servicechefen for planlægning
og afvikling af FADL’s kurser. Dette omfatter ansvar
for følgevagter, udarbejdelse af semesterhæfte, ud-
vikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Ca. en gang om måneden holdes møder med hold-
repræsentanter fra VT-flyverholdene, hvor holdenes
aktuelle situation og eventuelle problemer diskute-
res, samt med vagtudvalget, hvor dispensationsans-
øgninger og driftsmæssige spørgsmål diskuteres.
Vagtchefen er i samarbejde med servicechefen over-
for bestyrelsen ansvarlig for den  medicinsk faglige
ledelse af vagtbureauet.
Vagtchefen skal være til rådighed for deltagelse i
møder i bl.a. bestyrelsen og repræsentantskabet og
endelig planlægger vagtchefen og servicechefen i
fællesskab arbejdet således, at der er en daglig træf-
fetid.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 10 timer pr. uge
og planlægges i samarbejde med servicechefen.
Der er en stor frihedsgrad i arbejdet, da der i perio-
der vil være mulighed for at nedsætte arbejdstiden,
for derimod at arbejde mere på andre tidspunkter.
Lønnen udgør for en andendelsstuderende p.t. kr.
6715,29 pr. måned.
Der er i stillingen mulighed for en periodevis opnor-
mering til 15 timer pr. uge.
Faglige kvalifikationer
· Du skal være medlem af FADL
· Du skal være medicinstuderende på 5. se-
mester eller senere
· Du skal have bred vagterfaring, også gerne
som ventilatør. Har du ikke dette kursus, skal du
kunne deltage i et af efterårets kurser
· Du skal have erfaring med tekstbehandling,
Word/Wordperfect på PC
· Har du undervisningserfaring er det en for-
del

VB MEDDELER
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· Administrativ erfaring en fordel
· Kendskab til FADL

Personlige kvalifikationer
· Du skal have lyst til at arbejde sammen
med og for andre medicinstuderende
· Du skal have gode samarbejdsevner og en
udadvendt holdning
· Du skal være serviceminded og ansvarsbe-
vidst

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes
til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3C
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag den 31. maj 2000 klok-
ken 12.00 på Kredsforeningen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
servicechef Gitte Lindegaard og vagtchef Caroline
Møller på telefon 35 24 54 04.
Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

HÅNDVÆRKERE PÅ VAGT-
BUREAUET
I UGERNE 19 � 21

Fra mandag den 8. maj og ca. 3 uger frem skal Vagt-
bureauet i en del af lokalerne have skiftet gulv-
belægning ligesom alle kontorer og gangarealer skal
males.

Der vil derfor i perioden være et frygteligt rod på
Vagtbureauet, men vi prøver at gennemføre ved-
ligeholdelsesarbejderne uden at iværksætte ekstra
lukkedage, således at vi i perioden prøver at op-
retholde servicen overfor medlemmerne.

ANNONCER !
Assistent søges til speciallægeklinik i
Hellerup

Klinikkens funktionsområde er inden for lungesyg-
domme og allergiudregning / -behandling. Der er tale
om én ugentlig arbejdsdag - fra kl. 13.00 til 16.00.
Arbejdet omfatter sekretærfunktioner, men også grun-
dig oplæring i undersøgelsesteknik - lungefunktion,
priktest m.m.

Der er en længere oplæringsperiode, så der ønskes
kun ansøgere der har interesse for specialet.
Ansøgningskrav:
Du skal være på 2. del.
Du skal være tilknyttet klinikken i mindst 1 år.
Ansøgningsfrist:
Skriftlig ansøgning afleveres senest Onsdag den 10.
maj 2000 kl. 12.00 på Vagtbureauet. Ansøger mod-
tager herefter ansøgningerne.

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 (efter
behov) og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover
giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på hellig-
dage og nytår. Og holdet har eget TV/video

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med
børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et år,
gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5 vag-
ter, 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 holdleder Ja-
kob Maraldo ( 20 93 95 33

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

Hjemmeventilatørhold 4627 søger 1 nyt
medlem

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

Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal atresi,
hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var huller i
næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet
fået lagt 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, behageligt og godt samarbejde med forældrene.

Holdet skal kunne dække tre dagvagter. Dagvagterne
ligger på lørdage, søndage og mandage.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

Min. 150 VT-timer
Muligheden for at tage mindst 4 vagter om måne-
den, også i eksamensmåneder
Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

(Ansøgere med BVT-II kursus vil blive foretruk-
ket, dernæst ansøgere uden BVT II, men som
tilmelder sig førstkommende kursus).

1 lønnet følgevagt ca. 4 timer.

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 12. maj 2000 inden kl.
12.00 på vagtbureauet.

Nyt Hjemme VT-hold 4630.

Vi skal hurtigst muligt starte et VT-hold hos et barn
på Frederiksberg.

Barnet er ikke respirator-bruger, men derudover ved
vi i skrivende stund ikke mere end, at holdet skal
køre alle hverdage fra kl. 6.00 – 16.00 og fra 22.00 –
6.00.

Kvalifikationskrav: Min. 150 VT-timer.
             Have interesse for at arbejde i pri-

vat hjem.
             Du skal helst ha’ børneerfaring.

Ansøgningsfrist:      Torsdag den 17. maj 2000 kl.
12.00 her på VB.

Yderligere oplysn.:  Til VB på 35 24 54 05.

IMCC
SEXEKSPRESSSENS
LOGOKONKURRENCE:

Ture Karbo – er den heldige vinder af 300 kroner og
to flasker rødvin.

Det var en svær beslutning at skulle udvælge et af de
mange mulige forslag Vi takker derfor for alle de
rigtig gode forslag som vi har modtaget.

Sexekspressens nye logo af Ture
Karbo:

VB MEDDELER
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Program for foråret 2000:

Dette var semesterets
sidste film.
Vi ses til efteråret. Ha en
dejlig sommer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 45
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

P8'N PRÆSENTERER
ARLINGTON ROAD

En ekspert i amr. terrorisme Mi-
chael Faraday (Jeff Bridges) mis-
tænker sin nabo (Tim Robbins) for
at planlægge et større bombeat-
tentat.

Længde: 119 min.
Musik: Angelo Badalamenti

Filmanmeldelse
SCREAM 3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH

Instr: Wes Craven
Medv: Neve Campbell, David Arquette, Coutney Cox
Arquette m. fl.
Premiere på fredag 12. maj i Palads og Scala

Filmselskabet Miramax er glade. De har nemlig et
guldæg, som selvsikkert hiver millioner af gyserfans
i biografen. Guldægget er naturligvis Scream-serien,
der nu er nået til det tredje og sidste afsnit, der
meget passende hedder Scream 3. Miramax er et
selskab man normalt forbinder med de ”smalle” film,
altså de fleste af de film, der går i Grand-biografen.
Det er selskabet, der år efter år overrasker i 11.
time ved oscaruddelingen, og pludselig løber af med
en stribe oscars for en film, som ingen rigtig havde
overvejet som vinder. Scream-serien tjener pengene
til dette, og det er jo godt.

Da Wes Craven i 1996 kastede hele verden ud i at
skrige løs i biffen havde han fat i noget originalt.  I
hvert fald genbrug af den originalitet han fik vist
verden med sin Nightmare on Elm Street i 1984. En
blanding af gys og humor, tilsat nogle smukke unge
mennesker, der kalder på de første kønshormoner i
pubertetskroppen. Scream (altså den første) var også

en rigtig god gyserfilm. Den havde nogle gode gys,
krydret med en god sjat humor og mange sjove hen-
visninger til sig selv og sin egen genre :  ”I’ll be right
back”…. ”Never say that!”

Scream 3 foregår i Hollywood under indspilningen af
”Stab 3 – Return to Woodsboro”, en thriller, der
rejser foruroligende spørgsmål om de hændelser, der
skræmte byen Woodsboro – og som stadig går Sidney
Prescott (Neve Campbell) på. Hun er flyttet op i
bakkerne omkring Hollywood og lever et beskyttet
liv bag alarmer og smæklåse. Hun arbejder som ano-
nym telefonrådgiver for kvinder i nød. Selvfølgelig
slår en kappeklædt hævner med den karakteristiske
maske til igen! Han dræber folk i den samme række-
følge som de bliver dræbt i Stab 3, hvilket selvfølge-
lig hurtigt skræmmer hele filmholdet fra vis og sans.
Den gæve reporter Gale Weathers (Coutney Cox
Arquette) er straks på pletten for at hjælpe til, med
sit indgående kendskab til de andre lignende sager.
Og tumpe-Dewie (David Arquette) er allerede på
filmsettet som ”konsulent” på Stab 3. Sydney vender
ned fra bjergene, og så er det gamle hold samlet igen
til at bekæmpe det onde.

Det går selvfølgelig ikke stille af, og Wes Craven har
sans for at opstille gode chokeffekter og blodige kniv-
drab. Skuespillerne gør deres bedste med et manu-
skript, der leverer nogle virkelig kiksede replikker
ind imellem. Det er også spændende at sidde og lure
på, hvem der mon er morderen denne gang, og ikke

mindst, hvorfor. Men efterhånden som de ubetyde-
lige og overfladiske biroller kradser af, begynder
man at få en mærkelig fornemmelse af at have set
det hele før. Scream (1) var, som sagt, dybt original,
men nu er pladen begyndt at køre i samme rille. Især
misbruget af genren med filmene I Know what you
did last summer og Urban Legend, har gjort, at gen-
ren har brugt sig selv op. Vi har brug for en ny vinkel,
hvis skriget skal gjalde og ikke være et lille klynk fra
2 ansigter.

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 6 • 10. maj 2000 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Mailing/telefonliste
Vil du modtage emails med information fra
Det Medicinske Studenterråd med
mødeindkaldelser (fx når det glipper at få
det i MOK), mødeemner mm.?
Så mail til Bue Juvik (arcus@mdb.ku.dk)
Hvis du også vil på telefonlisten, så skriv
også evt. adresse og telefonnummer.

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 25. april

Til stede: Lene (1. sem.), Bjarke (2.),
Jakob (6.) og Bue (8.)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Opfølgning på projekter,

derunder Røgfrit Panum
5. Studienævnets dagsorden
6. Indkommen ansøgning
7. Evt.

1. Formalia
Bue var dirigent og referent.

2. Nyt fra semestrene
6. sem: Der er problemer med at
makroskopisk spotsal ikke har
døgnåbent, sådan som der ellers bør
være. Dette skyldes at brugerne ikke
lukker dør + vinduer. Jakob fortalte
dog, at der for længe siden fra fysisk
udvalg var bevilget penge til sikring
af vinduerne, således at man ikke kan
komme ind ad dem selvom de er åbne.
Anatomisk institut har altså fået
pengene uden endnu at bruge dem på
det de var beregnet til. Jakob vil gå
videre med dette i fysisk udvalg, så
problemet er løst inden næste
semester.

3. Meddelelser
· Biblioteket: Sagen om de

studerendes benyttelse af
”forsknings”biblioteket er nu –
efter studenterhenvendelse – endt
med at Studieleder og Dekan er
blevet enige om, at de studerende
må sidde og læse i ”forsker”-
biblioteket hvis alle andre pladser
er optagede. Det virker dog ikke
som om, at bibliotekets personale
er blevet informeret herom – Bue
finder ud af hvor den er havnet.

· Budget: Jakob fortalte om
universitetets budget – han havde

deltaget i en arbejdsgruppe der har
fremsat et forslag.

4. Opfølgning på projekter,
derunder Røgfrit Panum

· Røgfrit Panum: Der var ingen til
stede fra arbejdsgruppen – vi
håber de kommer næste gang,
eller at der sker noget alligevel.

· Skabe: Oprydningen i de aflåste
skabe udsættes til næste semester
trods annonceringen i MOK. I
mellemtiden går Jakob og
Christian Jeppesen videre i fysisk
udvalg og prøver også at skaffe
flere skabe. Der var enighed om,
at hvis MSR skal spille en rolle og
have et fast ansvar for den løbende
organisation af skabsudlån, skal
det foregå under en eller anden
form for aflønning, da det er et
område der hører under
administrationen.

5. Studienævnets dagsorden
Faglig dag – der er indkommet
ansøgning til Studienævnet fra GIM,
som gerne vil lave et tema om
forskellige alternative
behandlingsformer. Det blev fremsat,
at emnet måske kunne blive en anelse
tyndt, og at det ville være mere
ønskeligt med et tema om den ny
studieplan. Dette ville imidlertid
kræve, at Studienævnet arrangerede
dette, og studienævnet er i forvejen
travlt optaget af planlægningen af
studieplanen. Mødet diskuterede lidt
frem og tilbage, og det blev beslutttet
at videregive holdningen til
studienævnsgruppen, der så kunne
have den i baghovedet.

6. Indkommen ansøgning
Der var indkommet en ansøgning fra
SATS om støtte til deres traumedage
i efteråret. Der var enighed om, at det
var et både spændende og prisværdigt
projekt, men at Studenterrådet
desværre ikke kunne afse midler til
det. Til gengæld vil SATS blive tilbudt
adgang til kontoret inkl. telefon, kaffe
og kopiering i lighed med fx revyen.

7. Eventuelt
Latin-møde: Det var kommet mødets
deltagere for øre, bla. gennem indlæg
i MOK, at der havde været holdt et
møde om genindførelse af
Latinundervisning på Medicinstudiet.
Ingen af de tilstedeværende havde hørt
om mødet inden dets afholdelse, og
man undrede sig over den dårlige (og
angiveligvist tilmed fejlagtige)
annoncering på Studienævnets vegne.
Studienævnsgruppen ville tage det
med på Studienævnsmødet.

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 16. maj kl. 16.00

i mødelokalet 1.2.15
Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Opfølgning på projekter, derunder

Røgfrit Panum
5. Studienævnsmødet
6. Eventuelt
Yderligere forslag til dagsordenen
kan mailes til
Bue (arcus@mdb.ku.dk)
Alle er som sædvanlig velkomne og
alle har stemmeret.
Kaffe, the og kage.

MSR
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Basisgrupperne

PUC INVITERER HERMED TIL
ÅRETS KULLEN-TUR !

Det er nu blevet på høje tid at indfange alle inte-
resserede individers opmærksomhed ;-)
Som før bebudet, så afholdes i august/september
en dykkertur til Kullen. Nærmere betegnet i da-
gene torsdag 31. august – søndag 3. september.
Kullen ligger, som de fleste nok ved, ikke langt fra
Danmark, mere præcist ca. 50 km NV for Helsing-
borg. Kullaberg naturreservat, som området også
kaldes, er et sandt miniparadis for naturelskeren:
stejle bratte klipper rager højt op af Øresund,
dejlige vige med flotte stenstrande, masser af van-
dre/motions stier (også for dykkere ;-), endda en
golfbane og ikke at forglemme, enormt dejligt klart
vand. Vanddybden ligger fra alt på ca. 5m til 20-25
meter længere fra bredden de fleste steder, med
mulighed for fremragende stranddyk og forhold
som tilgodeser alle dykker-niveauer. Yderlige er
havet omkring også deklareret maritimt naturre-
servat, hvorfor fiskeri er forbudt, med masser af
undervandsliv til følge. Kort sagt: dykning i sær-
klasse !
Som det ses har Kullen noget at byde enhver smag.
Rent praktisk er der afgang fra Panum tidlig tors-
dag morgen, hvorefter de næste 3 nætter tilbrin-
ges i telte på den udmærkede Möllehässle cam-
ping, lige for foden af Kullaberg, med afgang mod
København søndag aften. Vi satser på selv i fælles-
skab at præparere mad på campingpladsen.
Afhængig af deltagerantal får hver deltager mindst
4-6 dyk og hvis forholdene tillader det gennemfø-
rer vi endvidere et natdyk.
Hvis andre mennesker, dvs. ikkedykkere, f.eks.
klatrere eller friluftsfolk, skulle ønske at drage
nytte af Skånes eksemplariske natur og tage med
PUC til Kullen, er tilmelding også åben for disse.
De får nedslag i pris svarende til leje af dykker-
udstyr og deltager ellers på lige vilkår med vand-
hundene.
Det skal dog siges at dykkere har 1. prioriteret
ved ”overbooking” da der er begrænsning på antal
deltagere.
Prisen for herligheden bliver 1025 kr. +/- 200 kr.,
afhængig af deltagerantal og økonomisk støtte.
Dette inkluderer al transport, logi og dykkerudstyr.
Kun madpenge skal yderligere tilregnes, hvilket
aftales indbyrdes senere.
Ikkemedlemmer af PUC/PAF skal yderligere til-
lægge 50,- for medlemskab gældende året ud.
Af hensyn til bestilling af campingplads, dykker-
udstyr m.m. skal bindende tilmelding til turen
afgives senest fredag 2. juni. Dette sker ved at
sende en e-mail til puc@dk2net.dk og derefter sna-
rest indbetale depositum på 225kr (ikkemedlem-
mer +275kr). Intet depositum = ingen tilmelding.
For alle tilmeldte arrangeres info-møde om turen
i slutningen af juni. Før da kan yderligere info
rekvireres vha. e-mail til puc@dk2net.dk eller ved
at kontakte Christian (101) på 40111006 eller Erik
(109) på 26184156.

PUC ser frem til at høre fra alle interesserede og
ønsker god eksamenslæsning og –lyst :-)

TUTOR - NEWS

Sommer- og vintertutorer, så indkaldes der til
sæsonens sidste tutormøde mandag den 14. maj
klokken 16.00 på græsset foran klubben.
Vi ses
Gordon

BESTYRELSESMEDLEMMERS
TUR TIL HARTZEN PÅ
KANTINENS REGNING
MÅ AFLYSES !

Kære medstuderende og andet
godtfolk på Panum;
efter et bestyrelsesmøde i Panumkantinen her tors-
dag den 4. maj med vores revisor, måtte jeg for
alvor sande hvor økonomisk klemt vores kære “el-
sker-at-hade ”  kantine egentlig er! ÆV – ÆV og
atter ÆV. Priserne er lige blevet sat op, vi begyn-
der at holde lukket fra klokken 14.00 istedet for
15, satellit-kantinen bliver lukket (permanent ?)
fra den 15. maj og resten af semesteret frem til
den 1. september og sådan som det ser ud nu,
holder den store kantine desuden lukket i hele juli
måned. Hvorfor så det? Tja- hvis det så bare var
som “de røde baroner” under FaDL’s 1. maj arran-
gement udtrykte det : “at det var de rige kap-
italisk svin, der endnu engang vil gøre alt i deres
magt for at fastholde deres egen position på top-
pen og undertrykke arbejderne”  ja så var det vel
på en måde ok; for det er jo bare en politisk hold-
ning fra en siddende bestyrelse, som folket og der-
med arbejderen må affinde sig med, indtil de føler
sig så kuede, at de starter en revulotion på god
gammeldaws marxistisk vis. Men sådan er det
desværre slet ikke! – ikke engang en tur til Hartzen
blir’ det til på arbejdernes regning, og det kunne
da ha’ været ganske bra’, især for mig!

Men hvad vil jeg så med dette indlæg,
hvis det ikke var for at fortælle om mine kom-
mende ferie planer. Tja- ideen var bare at gøre
folk opmærksomme på at kantinen ligesom alt
andet (næsten) her på Panum er styret helt eller
delvis af frivillige studenter, der gør deres bedste
for at få vores lille “Panum-campus” til at fungere
på den mest optimale måde under de eksisterende
vilkår.
For hvis det lå til mig alene skulle det både være
muligt at spise gratis i kantinen, men da også
samtidig få lidt med hjem til vennerne i kollekti-
vet af den 7 retters menu, som hver aften ville
blive tilbudt ! Ja måske ligefrem en helt separat
menu til dem derhjemme, for hvem gider dog at
spise det samme som nogle sølle studenter! Des-
uden skulle der både være fri bar og en rigtig
lounge med glædespiger til efter middagen, hvor
man så kunne sidde og ryge sin tildelte ration (ja
lidt “ryge-politik” skulle der dog være) af cubanske
cigarer indtil limosinen kom og hentede én- og det
hele var selvfølgelig blevet betalt af kantinen!
Men nej sådan er det desværre heller ikke.
Derimod er kantinen en del af et fakultet der- som
I sikkert ved- i disse tider bliver  presset, skåret
og klemt rent økonomisk, og har en mere fragil
økonomi end godt er. Dette bliver kantinen også
ramt af i kraft af at vores tilskud til driften ikke er
så stort som vi i bestyrelsen ønsker. Vi vil nemlig
arbejde for højere kvalitet, større udbud og lavere
priser som vi altid har gjort, men det er desværre
ikke altid muligt. Vi arbejder faktisk i en retning
så ovennævnte bliver muligt- for det ville da være
godt med store chesterfieldsofaer og whiskeies efter
endt arbjde – ikk’ ?

Så bær over med os og lad være med at
skælde kantinen ud hele tiden– fy, fy. Vi gør hvad
vi kan, og hvis det ikke er godt nok må I ty til den
før omtalte maxistiske revulotion og vælte den
siddende bestyrelse på vores generalforsamling
fredag d. 26 maj.(man kan jo også bare komme
for at polemisere)- hvor vi selvfølgelig serverer
råddent vand og gammelt brød til den ringe sum af
145,- kroner, ganske som I forventer af os.
Hvis I af en eller anden exceptionel og højst sand-
synligvis usandfærdig grund ikke vil komme eller
kan (man kunne være på ferie i Hartzen) så har vi
fået en email adresse til lidt konstruktiv kritik :
kantinen@studmed.ku.dk.
Kjærligst og på egne vegne
Bestyrelsesmedlem af Personaleforeningen Panum
Kantinen
Peter Roy Kirkegaard

INDRE ORGNAER

PAF- PANUM
FRILUFTS-
FORENING AF-
HOLDER ÅRETS
VANDRETUR.

Norge står på programmet.
Rondane er destinationen, som
har beliggenhed i den nordlige
ende af Gudbrandsdalen. En
fantastisk natur bestående af det bare klippe-
landskab. Vi skal vandre i et så kalt naturreservat
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.
Søndag d. 13 august er der afgang og programmet
er så at køre natten igennem med ankomst tidligt
mandag morgen. Prisen er 1500 kr for mad og
transport. Har du lyst til at deltage, kontakt da
Christoffer Tandrup eller Bjørn Reseke tlf.
28151884.

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
fordele:
Det er kort, godt og billigt.
Kurset falder i to dele. En praktisk, obligatorisk
del, hvor man 3-4 gange modtager undervisning af
våbenlærer Ib Sjølander på skydebanen på Ama-
ger. Her lærer man at ramme målet og om sikker-
hed i forbindelse med håndtering af våbnet. Denne
del af kurset vil koste ca. 100-150 pr. gang. Første
del begynder man. d. 7/8-00 med demonstration i
våbenbetjening og fortsætter de efterfølgende ons-
dage 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 be-
hov.
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
oplevelser der følger med – bliver med andre ord
ca. 1000 kr.

Sidste frist for tilmelding og bestilling af Den
Nye Jæger er torsdag d. 18/5-00 og sker hos un-
dertegnede 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).

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 vo-
res hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

Torsdag den 11. maj kl. 19.30
Etisk Salon: Bioteknologi - en etisk udfordring
Foredrag ved lektor dr. med. og medlem af Etisk
Råd Sven Asger Sørensen:
Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Alle er velkomne!
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EFTERLYSNING
HAVES: HOLDNING
SØGES: HOLDNING-
SHAVER

Kære Jens-Ulrik,
i sidste nr. af MOK besvarede du mit indlæg vedr.
Lægelatin.
Hvad jeg kan forstå på dit indlæg, så har du og de
andre studentermedlemmer i studienævnet følt sig
personligt kritiseret i dette indlæg.
Dette er jeg selvfølgelig meget ked af, da dette på
ingen måde var meningen med selve indlægget.
Lad mig forklare nærmere.
Efter at have deltaget i denne såkaldte ”debat”(nu
vil jeg ikke diskutere definitionen af debat, så lad os
bare sige at den IKKE var ”konstruktiv”), følte jeg
at Studienævnet var blevet taget til indtægt for
holdninger de ikke havde, og jeg skrev derfor om-
talte indlæg.
Indlægget havde det formål, at I som studenter-
medlemmer i Studienævnet måtte dementere disse
holdninger, som jeg mente i var blevet taget til
indtægt for. Jeg ved nemlig godt at ingen af jer
studenterpolitikere, som i øvrigt gør jeres arbejde
særdeles glimrende, besidder disse holdninger.

Se allerede nu er vi sikkert dybt uenige.
I dit indlæg skriver du nemlig, at i som politikere, jo
netop har ret til at have forskellige holdninger, og
det at indkalde til et debatmøde på ingen måde
signalerer Studienævnets holdning. Men det er her,
at jeg er af en anden opfattelse.
For selvom der sidder politikere af forskellige hold-
ninger i studienævnet, så har studienævnet som poli-
tisk organ en fælles holdning. Som kommer til ud-
tryk gennem de ting studienævnet foretager sig.
Indkalder man f.eks til et debatmøde, der så meget
efter min opfattelse ligner en form for bestillingsar-
bejde for genindførelse af latin på lægestudiet. Hvor
der eksempelvis bliver præsenteret videnskabelige
undersøgelser der dokumenterer behovet blandt un-
dervisere og studerende.
Ja, så virker det altså, som om arrangørerne er af
denne holdning.
Men hvis ingen i Studienævnet er af denne holdning,
hvorfor i alverden ønsker man så denne debat. Ville
man i folketinget indkalde til et debatmøde vedr.
Kvindernes stemmeret?

KAMPEN MOD SØVNEN
Det er fredag morgen, og jeg er til forelæsning. En
anelse bombet efter morgenens kamp for at komme
ud af søvnens kløer.

Vil det lykkes mig at holde mig vågen? Jeg kigger op
på forelæseren. Dam auditoriet 5.række til højre,
der sidder jeg. Misser med øjnene. Overheaden fly-
der for mine øjne. Jeg reagerer hurtigt; skifter fokus
og alt står igen skarpt. Men forelæseren sætter det
tunge skyts ind og hans stemme sænker sig til det
hypnotiske leje.

For man skal jo ikke bare tage debatten for debat-
tens skyld, debatten må have et formål. Ellers er det
spild af tid og ressourcer for alle parter.
Så når vores Studienævn, som alt for sjældent ind-
kalder til debatter, pludselig indkalder til en debat
om latinundervisning. Så må man da næsten tro, at
det er fordi at Studienævnet finder denne diskussion
særdeles relevant. Ellers ville de vel bruge deres tid
til noget mere fornuftigt, som f.eks den ny studie-
plan?

Så jeg håber at jeg med dette indlæg har kunnet
formulere mine synspunkter bedre, og klargjort at
disse på ingen måde, er en kritik af jer studenter-
politikere. Men i stedet en kritik af den person, som
tilsyneladende har fundet denne debat relevant, men
vist ikke rigtigt mener at vi skal genindføre latin!?
Eller hvad?

Kan vi så ikke i stedet tage nogle debatter vedr.
kvaliteten af den nuværende PBL undervisning, de
studerendes holdning til at læse kontinuerligt hele
semestret, i stedet for 1-2 mdr.’s ”hardcore” eksa-
menslæsning pr. semester og andre relevante em-
ner.
Samt i øvrigt at få færdiggjort vores nye studieplan
inden det vælter ind med 1. semestersstuderende
efter sommerferien(sidstnævnte kritik er på ingen
måde rettet mod studienævnet).
Til slut vil jeg lige nævne, at skal man arrangere et
møde og informere i de relevante organer, vil jeg
foreslå at bruge MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan.
Med Venlig Hilsen
Andreas H. Lundh

Den ene gamle overhead efter den andet lægges på.
Nogle er stadig i plastiklommen, fnidret efter års
brug. Skriftstørrelsen er 12 max; passende til et
word.doc og intet andet. Mængden af ord er overvæl-
dende. Har han taget sit manuskript med? Måske er
der brugt farve, det er svært at se, når den har lagret
gennem så mange år.

Jeg forsøger at få overblik over styrkerne. Det ser
skidt ud; flere studerende er allerede faldet for søv-
nen, enkelte har taget flugten, men endnu kæmper
mange heroisk mod søvnen. Jeg begynder at studere
min fjende. Har forelæserne dannet en sammensvær-
gelse mod os studerende? Eksisterer der et broder-
skabet ”Søvnens Disciple”, som mødes og diskuterer
deres undervisnings strategier.

Jeg hvirvles ind i min ide. Det er en sen aften i
Lundsgaard auditoriet. Broderskabet er kaldt sam-
men til et af semesterets  møder. Lovene byder, at
alle overheads, der kan læses på 5.række og bagud
kasseres, sammen med dem, der kan læses på fløjen.
Er den inspirerende, ringer katastrofealarmen. Er
budskabet klart formuleret med gode pointer, er det
eksklusionsgrundlag.

Samtalerne svirrer i luften. ”Hvis vi skriver meget
på en overhead, kan de ikke både høre efter og læse
overheaden”. ”Mmjahh, det er rigtigt nok, men husk
altid, at intet må fremhæves, for det væsentlige må
ikke kunne læses inden, overheaden skiftes. Brug
aldrig tavlen; hvor de studerende både kan læse skrif-
ten og følge med. Og detaljerne, kære venner. Det er
de ligegyldige detaljer, der luller de studerende i
søvn i hobe”, mimrer en senior-senior-senior fore-
læser endeløst videre.

Tilbage til virkeligheden. Jeg laver et tjek af mine
fortropper. Argh benene er faldet i et bagholdsan-
greb, og jeg mærker snart vil resten af kroppen give
efter. Pludselig takker forelæseren af. Klokken er
10.00 og jeg er reddet af klokken. Forude venter
endnu 3 forelæsninger, og jeg må hente forstærknin-
ger udefra: Kaffen, den skarpe sorte allierede, der
aldrig svigter mig i kampen mod søvnen.

Magrethe Lynggaard
7 semester

Debat

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

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

centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

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

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

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N
-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

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

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en
gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til -
startomkostninger for forening/sportsklub/andet, se-
minar, 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
steder.
Næste ansøgningsfrist er 1. juni 2000.
Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!
På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

INDRE ORGNAER & DIALOG


