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MOK'S STORE SOMMER STEREOGRAM KONKURRENCE
Gæt hvad der står i stereogrammet og deltag i den store konkurrence om 6 flasker fremragende rødvin.
Svaret skal være os i hænde senest mandag den 4/9-00 kl. 14.00. Så skulle selv de ikke så spidse blyanter
have en chance.
Du kan sende svaret til: mok@studmed.ku.dk eller putte det i vores postkasse. Held & Lykke (det får I brug for)

Kærlig hiksen og god sommer
MOK-redaktionen



2
Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 100,- kr.

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

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

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: MOK-redaktionens store stereogram konkurrence

Det sker i ugen

Det sker denne sommer:
Det var så det sidste MOK i dette semester. Vi har lavet
en liste over et mere eller mindre vigtige datoer den
kommende sommer

10/6 HUSK! Sidste frist for aktiv obligatorisk til-
melding til næste semester.

11/6 Kl 18.00 Danmark - Frankrig. Direkte EM-bold
på storskærm fra Brügge i Studenterklubben
16/6 Kl 20:45 Danmark - Holland DEN VISER DE IKKE
I KLUBBEN DA 6 SEMESTER HOLDER FEST!!!
21/6 KL 20:45 Danmark - Tjekkiet Direkte EM-bold på
storskærm fra Liege i Studenterklubben.
Hvis miraklet skulle ske og Danmark gå videre vises de
følgende kampe selvfølgelig også.

29/6-2/7 Roskilde festival
1/7 Sidste chance hvis du skal søge noget andet end

medicin
3/7 22.00 PUMPEFEST i Klubben
15/7 HUSK AT FORNY DIT ÅRSKORT ELLERS BLIVER

DU VIPPET UD.
4/9 Et nyt semester begynder. Hvis du er heldig og er

på 12 semester starter du en uge før.
6/9 Semesterets første MOK udkommer

Ha´en rigtig dejlig sommer og pøj pøj til
eksaminerne.

Denne redaktion

MOK

2000
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Lederen & Redaktionelt
FOR SIDSTE GANG...
...i dette nummer
Har vi desværre ikke flere filmanmeldelser til læ-
serne. Men vi håber selvfølgelig at i er blevet under-
holdt. Vi har på redaktionen forsøgt at få en anelse
mere gang i debatten, selvom MOK jo nu engang er
en slags opslagstavle. Siden vi ændrede vores layout
sidste efterår har vi prøvet at skabe lidt mere debat
blandt jer der studerer. Og vi håber at i er blevet
nogenlunde tilfredsstillet. Og apropos tilfredsstillet,
er der i dette nummer af MOK befriende nyt til de
understimulerede drenge, der har benyttet til for-
året i frækt samvær med eksamenslæsningen og de
to kærester, højre og venstre. Sexekspressens 16
tøser trænger til lidt mandligt selskaw, så nu er
det muligt at få indhentet det tabte.

Faderkomplekset fra biblioteket
Selvom jeg nævnte det i sidste uge, kan jeg ikke lade
være med nævne episoden, der satte punktum for
forskerbiblioteket. Efter denne beslutning blev ta-
get af Dekanen, valgte Det Medicinske Studenter-
råds udsendte (navnet er redaktionen bekendt), konse-
kvent at sætte sig ind på forskerbiblioteket, for gen-
tagne gange at blive smidt på porten. Da man til
sidst blev klart over at MSR’s udsendte faktisk havde
ret, har man pænt valgt at fjerne hele døren ind til
forskerbiblioteket - hvilket det jo stadigvæk er. En-
kelte af de afsluttende ordudvekslinger blev over-
hørt på biblioteket. De havde omhandlet om den
formynderiske tone der blev benyttet overfor stu-
denten. Studenten bad om at blive tiltalt på en or-
dentlig måde, og i et forsøg på ikke at tabe ansigt
(hvad de på nuværende tidspunkt allerede havde),
blev der svaret:
- Nåå, så der er tale om et faderkompleks...
...Og den vælger vi så at lade stå lidt.

Bliver kantinen
nogensinde bedre
I fredags var der generalforsam-
ling i Personaleforeningen
Panum Kantinen (et misvisende
navn der nu bliver ændret). Ef-
ter utallige opfordringer fra en

hvis Hr. Peter Roy Kirkegaard, var fremmødet ret
sparsomt. Udover bestyrelsen var der kun mødt en
op (undertegnede). Ja, det er sørgeligt men kantinen
har været nødsaget til at begynde sommerferien lidt
tidligere end man plejer. Jeg har ligesom så mange
andre brokket mig over kantinen. Hvorfor fanden
bliver der ikke gjort noget ved den, og nu er de
gudhjælpemig også holdt op med at servere smørre-
brød. Men inden vi eksploderer i en sky af urin over
forholdene, bør man nok se på tilskuddet. Det er
ingen hemmelighed, at der ydes et årligt tilskud fra
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 0,6 millio-
ner kroner (de får pengene fra KU). Jeg ved ikke hvor
mange der har sin daglige færden på Panum, men det
er ikke forkert at anslå det til minimum 3000. Det
giver ved hjælp af lidt simpel hovedregning ca. 200
kroner i tilskud per person om året. Ved Københavns
Universitets administration inde på Nørregade har
de ca. 200 ansatte. Det bør udløse ca. 40.000 kroner
i tilskud. Forøger vi antallet af mennesker på Panum,
bør tilskuddet ligeledes falde inde på Nørregade. Til
gengæld har de kun tre ansatte derinde i KU-adm’s
kantine. Men hvad hvis deres tilskud var 10 gange så
højt? Men man fordeler vel pengene retfærdigt der
inde på Nørregade.

reklamer fra EB (om end enkelte af dem er ret mor-
somme).

Hvem sylter hvem?
Man kan godt forestille sig en
del studerende blive en anelse
indebrændte. I hvert tilfælde
dem, der har kæmpet sig gen-
nem et par omgange af Celle-
biologi eksamen. Men nu er det
så officielt: Er spot eksamen be-
stået, og dumper man den skrift-
lige. Så skal man ikke gentage
spotten! Men hvis det blev ved-
taget for et år siden...hvem har så syltet det. Der er
nogen der bør komme med en undskyldning overfor
dem der har grædt salte tårer over at være dumpet
skriftligt og bestået spotten, måske endnu mere hvis
det omvendte er tilfældet. Hvis vi havde amerikan-
ske tilstande ville Fakultetet nok skulle betale nogle
klækkelige erstatninger for psykisk pres på de stude-
rende.

Og når vi nu har fat i sylteglassene
Er vi kommet tættere på at få et Medicinerhus?
Rygterne er begyndt at svirre. Hvis det sker er der
tale om den gamle sygeplejerskeskole ovre på Nørre
Allé. Er du forvirret - det er forståeligt nok. Det er
nok mest fase II studerende der husker debatten fra
dengang. Men nu sker det igen. Nysgerrig så bliv
informeret på Fællesmødet på tirsdag. Dette burde
nok være interessant for: GIM, IMCC, PAF, Fadl,
dig, MOK og ikke mindst Studenterklubben.

Vagtbureauet - har det en fremtid?
Ja, for lige nu er der rigtig mange vagter at få, alle
læser jo til eksamen. Men når der nu er flere og flere
der ikke gider at tage vagter.
- Jeg kan alligevel ikke få nogen...
Hvem ved hvad der vil ske. Kredsforeningens Repræ-
sentantskab (KKR) har møde på onsdag, og der vil
nok komme nogen interessante diskussioner omhand-
lende vores vagtbureauet og dets fremtid. Kan vi få
et Fadl-forum med et Politisk indhold i nærmeste
fremtid - måske.

Farvel og tak
Så strækker vi ryggen her på redaktionen. Nu
er det slut. Redaktionen tager det store skridt
ud i sommerhelvedet (med dykkermaske og
snorkel ser det vist ud til) for at betræde det
sarte område der hedder OSVAL og ferie. (Ja,
jeg ved godt der sneg sig et forbandet �D� ind i
det i sidste uge), men så vender denne redaktion
tilbage i september - helt eksakt mandag den 4.
september, hvor deadline som sædvanlig er
klokken 14.00. Dvs. at årgang 33 af MOK vil
være ude af trykken onsdag den 6. september.
Og så er det vist sagt...

MOK-red/Gordon Jehu

At lede og fordele...
I bund og grund mener vores
bedstefar, Lægeforeningen, og
dets tre søjler, at vi skal være
ledere når vi bliver færdige. Det
mener vores sundhedsminister
ikke nødvendigvis at vi skal. Vi
skal være håndværkere, droppe
Ph.D.’en og lære at tale med
patienten - og stadigvæk stå med
det overordnede lægefaglige in-
dividuelle ansvar. De er begyndt at vågne op i Læge-
foreningen, hvad angår lægernes ledelses evner - el-
ler mangel på samme. Nu varer der nok en 10-20 år
før der kommer noget egentligt ud af det. Måske
burde Fadl tilbyde kurser i ledelse og samarbejde, og
virksomhedsorganisation, selvom det i mine øjne burde
være en del af den nye studieplan.

�Yoga kan også blive
for sundt�
Disse - åh - så sande ord blev
sagt af Sofie Bonde, til Souve-
nirs koncert afholdt i lørdags
på et større trendy sted på in-
dre Nørrebro. Og vi kan lade
dem stå stille i luften, mens vi
i spænding venter på efterårets
faglige dag. Til efteråret står
det i det alternatives navn. Og sidste gang de arran-
gerede en faglig dag, var det en bragende succes. Det
var godt nok før min tid, men den lidt ældre del af de
studerende der deltog dengang har talt i rigtig gode
vendinger om det. Man kan dog bede nogen af de
garvede forskere vælge emner hvor de selv er på bar
bund, så de kan få nogle spændende diskussioner med
studerende, og ikke lægger ud med, at feje den stu-
derende af banen fordi de er så godt inde i emnet.
Kan deres ego mon klare det?

Studieplanen ruller
Og det er ganske vist at studieplanen nu er en reali-
tet. Når vi nu møder det nye kuld af russere til første
fredagsbar, vil man nok fornemme en anelse usikker-
hed hos dem. Hvem ville ikke være usikker, alle dem
der har søgt ind på lægestudiet aner ikke hvad der
skal ske. På nuværende tidspunkt prøver diverse in-
stitutter at presse så meget af det gamle pensum ind
i den nye studieplan, mens studenter-
repræsentanterne arbejder for at planerne blive tids-
svarende. En ny studieplan bør ikke omhandle lige-
gyldige forelæsninger om karkirurgi, fordi der blev
lavet en Ph.D. om det engang for lang tid siden. Men
det kan jo få rystet selv de ældste skeletter ud af
kisten, når det så åbenlyst handler om at gamle
hunde ikke gider lære nye tricks inden de skal
pensioneres. Men hvorfor panikker de over disse umid-
delbare forbedringer? Når der afholdes en forelæs-
ning, udløses der et vist antal forberedelses timer.
Jeg er ikke klar på det præcise antal, man jeg anta-
ger at det er omkring 3½ time oveni selve forelæs-
ning (uuuh, dobbeltforelæsning $$$). Når man så får
at vide, at det, man har afholdt forelæsning om de
sidste 20 år, er blevet utidssvarende og skal til at
holde forelæsning om et andet emne - dvs. man skal
sætte sig ind i et nyt emne, så bliver man jo usikker
- man skal søreme til at lave noget. Der bliver plud-
seligt stillet krav til en. Ja, så kan man jo godt forstå
modstanden mod alle de nye tiltag der er i en ny
studieplan. De tænker bare ikke på fremtidens læ-
ger, men på dem selv, deres egen fritid og deres
pengepung - og måske lidt af instituttets forskning-
stilskud.

Latinen overlever...kun i bøgerne
Som et af de sidste lande i verden, kæmpes der for
latinen. Ja, det kan da godt være det bliver lettere
at huske alle de små kar i kroppen, hvis jeg kan bøje
manus korrekt. Men i længden får jeg mere gavn af
ordentlig undervisning i kommunikation med patien-
ter, og at lære ordene i lægmandssprog. I sidste ende
er det patienten der behandles, og forhåbentlig gerne
vil forstå, hvad det er, jeg fortæller dem de fejler. Så
kan det være, at vi kan undgå flere af de lægefjendske

Kantinens bestyrelse består af Jakob
Lundborg, Peter Roy, Lisbeth Ludvigsen,
Simon Serbian og Birgitte Rode.

MOK
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Styrende organer

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester, 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
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

SIDSTE NYT FRA STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET:

Nye medarbejdere på Studie- og
eksamenskontoret
Vi kan meddele, at Elisabeth Mødekjær og Pia Ibsen
stopper på Studie- og eksamenskontoret i denne som-
mer. Elisabeth er næsten stoppet. Hun har overdra-
get administrationen af 12. sem. til Jytte Bjarnholt,
men varetager indtil videre administrationen af de
udenlandske læger. Pia forventes at stoppe den 1.
juli. Både Pia og Elisabeth forsætter i fakultetets
Ph.d-administration.
Til gengæld starter der 2 nye medarbejdere på
eksamenskontoret. Eva Ravnsmed (2. juni) og Helle
Outzen (1. juli). Eva skal arbejde med MPH, MiH,
Åben uddannelse og Folkesundhedsuddannelsen. Helle
skal arbejde med 11., 12. og 13. semester. Jytte
Bjarnholt vil så overtage administrationen af de uden-
landske læger, når Elisabeth stopper hos os.

Vores hjemmeside
Vi vil (fortsat) formidle nyheder fra og om eksamens-
kontoret i løbet af sommeren på vores hjemmeside
på adressen: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st.
Så er du interesseret i først at få de sidste nyheder at
vide vedrørende opslag af karakterer, udsendelse af
eksamensbreve m.m.m. så kig forbi på vores side.

Fornyelse af årskort
Det er nu muligt, at forny sit årskort for næste år på
www.ku.dk/selvbetjening/. Nye årskort forventes ud-
sendt i slutningen af august.

Tilmelding til eksamen
Tilmelding til vintereksamen 2000/01 er som sæd-
vanlig først i september. Der
vil efter sommerferien komme mere information ud
om dette. Vi vil dog gøre opmærksom på, at vi også
i år vil åbne for tilmelding i slutningen af august
på www.ku.dk/selvbetjening/ for de studerende, der
ønsker at tilmelde sig via KU’s selvbetjeningssystem.

Til brug for dette skal du bruge din PIN-kode. Denne
vil figurere på det brev om årskortfornyelse, som
netop er udsendt fra KU. Tilmelding via blanketter
vil som sædvanlig først foregå i september måned.

Opslag af karakterer
Som anført andetsteds vil vi i løbet af sommeren
anføre dato og tidspunkt for opslag af eksamens-
karakterer på vores hjemmeside, så I ikke behøver
at køre herind for tidligt på dagen. Vi skal i samme
omgang endnu engang gøre opmærksom på, at vi
ikke oplyser karakterer over telefonen. Hvis du ikke
har mulighed for selv at komme forbi, må du alliere
dig med en anden, der kan se karakteren for dig.

Tilmelding til næste semester
Tilmelding til næste semester foregår ikke på
eksamenskontoret, men hos:
2. sem. Bianca Houlind - 18.1
3. sem. Pia Keller - 33.4.26
4. sem. Hanne Holm - 24.4.14
5. sem. Gitte Bisgaard - 12.6.8
6. sem. Gitte Bisgaard - 12.6.8
7. sem. Annette Jørgensen - 9.1.41
FASE II: - Det klinikudvalgssekretariat du er til-
knyttet

Til sidst vil vi ønske jer alle en god
sommer.

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

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK SEMESTER-
TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle se-
mestre 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 forårs-
semesteret 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 tilmel-
ding!

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

FORNYELSE AF ÅRS-
KORT 2000/01
Vi har fået en del breve med årskortfornyelse retur
på studerende med ubekendt adresse. Hvis du hører
til de studerende, der endnu ikke har modtaget brev
om årskortfornyelse, bedes du snarest kontakte
eksamenskontoret.
Husk at forny dit årskort selvom du har orlov.
Det er ikke nødvendigt både at indsende blanketten
og forny det via WWW
eller voice response.
Med venlig hilsen

Studie og eksamenskontoret
Michael Sørensen
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STUDIENÆVN FOR MEDICIN
MØDEDATO 26. APRIL 2000
STED LILLE MØDESAL, PANUM
INSTITUTTET
TilstedeFinn Bojsen-Møller, Bjarke Hansen, Niels
Høiby, Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen, Aleksander
Krag, Lisbeth Ludvigsen, Klara V. Naver (fra kl.
16.30), Nina Grosman.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Camilla Gøtzsche, Lone E. Rasmus-
sen, Jes Braagaard (studievejl.), Grete Rossing.
Fraværende Asger Dirksen, Pernille Due.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 06-00
4. Studieplan
a. Overgangsordninger
b. Rusvejlederne og den ny studieplan
5. Faglig dag
6. Eksamensplan vinter 2000/2001
7. Filosofikum
8. Meddelelser
9. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om genoptagelse af en sag med henvis-
ning til nye oplysninger i sagen blev afslået. Studie-
nævnet fandt ikke de nye oplysninger af en sådan
karakter, at de kunne begrunde en genoptagelse af
sagen.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 06-00 godkendt.
Jens Ulrik Jensen spurgte under dette punkt, om
Panum Biblioteket var blevet underrettet om
dekanatets beslutning om, at studerende kunne be-
nytte bibliotekets forsker- og tidsskriftrum som læse-
rum når øvrige læsepladser er optaget. Studielederen
har allerede rejst sagen overfor dekanen og vil kon-
takte ham med henblik på en afklaring.

ad 4 Studieplan
Studielederen forvarslede møde med følgegruppen
primo juni.

Planlægningen af Tidlig almen medicin/odontologi
og sundhedspsykologi er ved at være på plads. Både
fællesundervisningen på det modificerede kursus og
det nye kursus. Hovedelementer i første hjælps kur-
set knyttes til kurset i human biologi. En færdig plan
for kurset vil snarest blive forelagt følgegruppen.

I tilbagemeldinger vedr. 10.-12. semester
forlyder det, at 11. og 12. semester er ved at være på
plads. Hvad angår 10. semester mangler stadig en
del.
Studielederen for odontologi har meddelt, at 136
undervisere på odontologi skal deltage i kursus i
pædagogisk opkvalificering. Også på medicinstudiet
er der behov for opkvalificering af undervisere og det
vil blive en vanskelig sag at få gennemført. Der skal
foretages prioriteringer.
Studielederen meddelte at Bekendtgørelsen om ud-
dannelsen er under overvejelse i ministeriet.
a. Rusvejlederne og den ny studieplan
Studienævnet fandt, at det fra Medicinerrådet frem-
sendte forslag var et godt grundlag at arbejde videre
på.
b. Overgangsordninger.
Birgitte Rode og Leif Christensen havde arbejdet
videre med forslaget. Et revideret forslag blev om-
delt på mødet og ændringerne fremgår af den kursi-
verede tekst i indledningen og i de sidste 3 linier.
Forslaget vil nu blive gennemgået af studie-
vejledningen før endelig stillingtagen.

Nina Grosman gjorde opmærksom på, at der
var steder hvor studerende ville komme i klemme,
hvis de pga forsinkelser i studiet skulle overflyttes
fra nuværende til ny studieordning. Efter nogen dis-
kussion enedes man om at bede Nina Grosman om at
udarbejde eksempler på, hvor det kunne gå galt.

ad 5 Faglig dag
Gruppen for Integreret Medicin havde fremsendt
oplæg til faglig dag. Gruppen har tidligere arrange-
ret faglig dag omhandlende alternative behandlings-
former. Faglig dag onsdag d. 11. oktober 2000 skulle
dreje sig om akupunktur og zoneterapi.

Et forslag om at faglig dag skulle omhandle den ny
studieordning blev afvist med henvisning til, at det
kun ville have interesse for en begrænset del af de
studerende. Eksempelvis ville fase II studerende
sandsynligvis ikke deltage i et sådant arrangement.

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 sygemeldt

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

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-

Studienævnet besluttede at faglig dag ons-
dag d. 11. oktober 2000 skulle have overskriften
”Smertebehandling” og omfatte både traditionelle
og alternative behandlinger.

ad 6 Eksamensplan vinter 2000/2001
Den reviderede eksamensplan blev gennem-

gået. Anatomi I mundtlig var flyttet til perioden 15.-
19. januar 2001 og spot til 10. januar 2001. For ana-
tomi II var mundtlig eksamen blevet flyttet til pe-
rioden 4.-8. december 2000 og spot til 29. nov. 2000.

Miljø- og arbejdsmedicin flyttes til 7. de-
cember 2000.

Et ønske om at flytte eksamen i patologisk
anatomi til kalenderugerne 47/48 kunne ikke
imødekommes.

Eksamensplanen for vintereksamen 2000/
2001 er herefter godkendt.

ad 7 Filosofikum
Studieadministratorens svar til KU var ud-

sendt til studienævnet. På grund af den korte frist til
at afgive høringssvar havde det ikke været muligt at
behandle sagen i studienævnet.

Fra professor Thomas Søderqvist var mod-
taget en henvendelse med forslag om at. nedsætte
en arbejdsgruppe med deltagelse af fagkyndige fra
Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori og Afdeling
for Medicinhistorie med henblik på at indarbejde
videnskabs- og idehistoriske elementer i uddannel-
sen. Niels Høiby gjorde opmærksom på, at disse ele-
menter er integreret i den ny studieordning, hvilket
studienævnet tilsluttede sig – Studielederen vil drøfte
sagen med Thomas Søderqvist.

ad 8 Meddelelser
AMEE Møde i Beer-Sheva, Israel 27.-30. aug. 2000
Det er besluttet at bevilge midler så én lærer og én
student kan deltage i mødet.
Poul Jaszczak oplyste, at arbejdet i Speciallæge-
kommissionen nu var ved at være afsluttet. Rappor-
ten er under udarbejdelse. Studienævnet vil anskaffe
et par eksemplarer, som vil kunne udlånes.

ad 9 Eventuelt
Intet til dette punkt.

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

OBS  OBS  OBS  OBS
Du skal forny dit årskort inden
den 15. Juli !!!

Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie. Der-
for HUSK at forny dit årskort.

God sommerferie !

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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.

Fase I
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.

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.
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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.

KURSUS I BASAL
SEXOLOGI

Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut,
Panum Instituttet

Kursusleder: Lektor Gorm Wagner tlf.  3545
7130

Studiesekretær: Gitte Bisgaard, Medicinsk
Fysiologisk Institut, lokale 12.6.8,  tlf. 353 27571.
Træffetid kl. 10-12 i semestermånederne.

Afholdes for studerende på 6. semester mandag
04.09.2000 kl. 9.50 til fredag 08.09.2000 i DAM audi-
toriet.

Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt
på diskussioner og vekslende mellem katedral infor-
mation, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fy-
siologiske aspekter behandles adfærd, børns
sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, om-
skæring, etniske problemstillinger og prostitution i
den hensigt at give deltagerne en bred basal forstå-
else af menneskets sexualitet.

Tilmelding nødvendig. Giroindbetalingskort (75 kr.)
afhentes hos studiesekretæren, Medicinsk Fysiolo-
gisk Institut. Tilmelding senest mandag d.
21.08.2000. Detaljeret program og kursusmateriale
udleveres første dag.

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.

HUSK MOK på nettet:
www.studmed.ku.dk/mok
Allerede tirsdag morgen

Fase II
VELKOMMEN TIL  LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske
færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også
øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på
dukker, så hvis man vil øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på). For
at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme på
internettet og at benytte et af vores undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske
undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Endelig 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, bøger omhandlende kliniske undersø-
gelsesmetoder samt 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 disse ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-bygningen
i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

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

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem 08.00-
20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe 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.

Specialtilbud til 13. semesterstuderende

Snart nærmer tiden sig hvor i kan kalde jer læger og skal i turnus. Det er vores erfaring her på LKF at en del
af jer godt kunne tænke sig at få genopfrisket nogle af de kliniske færdigheder. Derfor har vi lavet et kursus
udelukkende til jer. Kurset afholdes:

Tirsdag d. 27. juni 2000 fra kl. 08.00-15.30

Kurset vil indeholde IV-adgang, sutur, kateter-anlæggelse (mænd), gynækologi og enten sonde-nedlæggelse
eller lumbalpunktur. Når vi kender det endelige antal deltagere vil det endelige program blive sendt til
deltagerne. Tilmelding kan ske i PC-salens åbningstider (se ovenfor) på tlf.: 35455407 eller ved fremmøde i LKF
i samme tidsrum. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 7. juni.

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

KÆRE FASE II�ERE, SÅ ER
VI PÅ DEN IGEN

for allerede på nuværende
tidspunkt, er vi klar med
datoen på den rigtige fase-
II-semesterstarts-fest der
skal holdes til E2000. Dvs.
en fest i starten af det
næste semester, for FASE
II’ere og kun FASE II’ere.
Det er ikke for gruppen af
jeg-vil-også-gerne-være-
på-fase-II-så-jeg-kan-være-
r ig t i g -koo l -ag t ig - og -
mænge-mig-med-kom-
mende-læger-og-derfor-

bør-jeg-være-til-fest-med-dem-folk og andet
pseudoskrammel på FASE I. Det bliver: LØRDAG
den 7. oktober 2000, så sæt et kryds i kalenderen og
brug lige sommeren til at finde jeres fasters gamle
festsko frem, for til efteråret skal der super danses
til et knald af en bal. Til de “mange” kommende
festarrangører: læg lige hovedet i blød -ikke hele
sommeren det kan man få ørebetændelse af - for der
skal findes et tjek-tjekke-tjek-tjek..tjek tjek-tema
til festen, så det blir’ ganske bra som det plejer, og
vedr. dette følger nærmere oplysninger efter som-
meren!

Kjærligst og god sommer
Peter Roy Kirkegaard 11.sem..

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

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

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

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

STUDIET
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Annoncer
FØLGENDE BØGER SÆLGES
Vær på forkant med det nye
semester

1. DEL

1. SEMESTER

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

Anatomi

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

2. DEL

7. SEMESTER

Genetik

Thompson and Willard
Genetics in medicine
5. udgave, nypris 498 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

11. SEMESTER

E. Støttrup Hansen og Steffen Loft
Miljø og arbejdsmedicine
materialesamling
Nypris 198 sælges for 80

12. SEMESTER

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

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

FORSØGSPERSONER SØGES!

Frivillige raske forsøgspersoner
søges til PET- og MR-skanning af
hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en
række aktiveringsforsøg af hjernen i Rigshospi-
talets PET-Forskningscenter. Med positron
emissions tomografi (PET) kan man beregne hjer-
nens blodgennemstrømning regionalt. Dette er
en metode til indirekte at kortlægge hjernens
funktion. Med magnetisk resonans skanning
(MRI) kan man danne billeder af hjernens struk-
turer og funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering
af områder i hjernen, der behandler forskellige
synsindtryk og færdighedsindlæring. Du skal møde
til 1-2 PET-skanningssessioner af 8-24 skannin-
ger pr. gang. Varigheden pr. skanningssession er
ca. 4 timer og honoreres med kr. 500 pr. gang.
Desuden skal du have foretaget en strukturel
anatomisk MR-skanning på Dansk Videncenter
for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af
ca. 1-2  timers varighed (kr. 500).

Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skannings-
session er ca. 4 timer. Du skal ligge stille i skan-
neren i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. For at
kortlægge hjernens gennemblødning benyttes
radioaktivt kontraststof, som enten injiceres via
et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene
eller inhaleres gennem et mundstykke. Til en-
kelte af vore undersøgelser skal der også anlæg-
ges en arteriekanyle i a. radialis under lokal
anæstesi.

Et af følgende to kontraststoffer benyttes:
1. Ilt-15 mærket vand (halveringstid 2
min.)
2. Kulstof-10 mærket kuldioxid (halverings-
tid 20 sek.)

Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange den årlige
baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modta-
ger.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medi-
cinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte
undersøgelser, så send en mail til fp@pet.rh.dk
med dit navn, telefonnummer og adresse eller
kontakt -

Sekretær Dorthe Givard, Neurobiologisk
Forskningsenhed, Rigshospitalet, tlf. 3545 6712,
alle hverdage mellem kl. 10-12 og 14-15.

Med venlig hilsen

Kristin Scheuer
læge, klinisk assistent
Neurobiologisk Forskningsenhed N 9201
Rigshospitalet

LÆSEMAKKER SØGES TIL
FARMA OG MIKRO EFTERÅR
2000

Jeg søger en læsemakker til eksamenslæsning til
farmakologi og mikrobiologi efteråret 2000.
Jeg forestiller mig at vi starter en gang i sep-
tember og mødes hver dag til gennemgang af
læste pensum med efterfølgende opgaveregning
i slutningen af forløbet.
Er det noget for dig så ring eller skriv…

Mathilde Lunøe
Tlf: 35 38 61 21
E-mail: matemathilde@hotmail.com

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 mate-
riale, bøger, prøvetests etc.

Ring til
33 93 55 90

MEDICINSTUDERENDE MED
ONDT I TURNUSSEN SØGES

Hvis du er en medicin-studerende som skal, er
eller har været i turnus og som har ”handlet”
med turnuspladsen, ja så vil jeg gerne i kontakt
med dig.
Måske har du betalt for at blive i København,
måske har du selv solgt din plads eller måske har
du bare sagt pænt nej tak til penge under bordet.
Ring eller mail til mig – det er selvfølgelig helt
anonymt og uforpligtende.
Jeg vil gerne sætte fokus på turnus-problematik-
ken, så tøv ikke med dine erfaringer.

Mvh Joakim Frøsig, journalist, TV2 Nyhederne
Mobil 40836613 / E-mail JOAK@tv2.dk

FORSØGSPERSONER SØGES

Vi søger forsøgspersoner til et videnskabeligt
forsøg vedr. spændingshovedpine og
koncentrationsmåling af signalstoffer i ømme
muskler.
For at deltage skal du være mellem 18-65 år og
må ikke lide af spændingshovedpine i mere end
en dag per måned. Du må heller ikke lide af
migræne eller nogle alvorlige sygdomme.
Forsøget foregår på Neurologisk afd. N01, KAS
Glostrup, og varer ca. 5 timer.

Ved tilmelding eller eventuelle spørgsmål, kon-
takt da venligst Marianne Jørgensen, afd. N01,
på personsøger 501 32 462.

ANNONCER
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Vagtbureauet

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.

Den lille grønne Medicinfortegnelse
ligger her på VB til afhentning for alle 2. del’s FADL-
medlemmer.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  22/5-2000 � 28/5-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 10 15 11 9 12 19 14 90
07-15 udækket 0 0 0 0 0 5 0 5 6
15-23 bestilt 24 22 17 16 16 11 15 121
15-23 udækket 0 0 1 0 0 0 0 1 1
23-07 bestilt 25 24 21 16 21 19 17 143
23-07 udækket 4 4 2 1 0 0 0 11 8
ialt bestilt 59 61 49 41 49 49 46 354
ialt udækket 4 4 3 1 0 5 0 17 5
dæknings % 93 93 94 98 100 90 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 22/5-2000 � 28/5-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 6 4 4 5 6 6 5
Arbl. Vagter 16 15 13 15 16 18 17 110
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Arbejdsløshedsprocent: 87 %.
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.

Navneskilte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi har enorm mange gamle navneskilte. Kig herop
og se om ikke du har et liggende du har glemt at
hente.

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

VIKAR FOR PRODUCT SAFETY
ASSISTANT NOVO NORDISK

Stud. med. på 2. del søges til vikariat i tre måneder
1/6–31/8 for en product Safety Assistant i Marketed
Products Safety, International Products Safety, Novo
Nordisk A/S. Afdelingen er ansvarlig for registrering
og overvågning af bivirkninger på Novo Nordisk’s
markedsførte farmaceutiske produkter.

Arbejdsopgaver:

· Håndtering af bivirkninger, herunder evalu-
ering, kodning og indtastning i database

· Kontakt til datterselskaber og øvrige afde-
linger i Novo Nordisk, herunder rapportering af bi-
virkninger
· Arkivering og andet kontor arbejde

Kvalifikationer:

· Godt kendskab til edb, primært databaser/
tekstbehandling
· Godt kendskab til medicinsk terminologi
· Godt kendskab til engelsk
· Teamplayer
· Godt humør

Afdelingen består af 5 læger og 5 assistenter, som
arbejder tæt sammen om de daglige opgaver.

Ønskes nærmere oplysninger om stillingen, bedes
henvendelse rettet til Jens Peter Balling  44 42 74 50
eller Susanne Hinrichsen 44 42 74 64.

Ansøgning incl. CV sendes til Jens Peter Balling,
Marketed Product Safety, Krogshøjvej 49, 2880 Bag-
sværd.

SPV-HOLD 1506 I KREGME
SØGER 1 NYT MEDLEM

Holdet passer en 40 årig psykiatrisk kvinde i Kregme
ved Frederiksværk.
Holdet kører 12-timers vagter fra 8.00 til 20.00 og
fra 20.00 til 8.00.

Kvalifikationskrav:  Min. 200 SPV-timer, hvoraf de
fleste skal være psyk. timer.
- Skal kunne sætte grænser og være meget tålmodig.
- Være indstillet på at indgå i et pædagogisk team
med personalet.
- Kunne tage min. 6 vagter pr. måned.

Da det er en meget hård og fysisk anstrengende vagt
vil mandlige studenter blive foretrukket.

Ansøgningsfrist:       Onsdag den 7. juni 2000 kl.
12.00 på Vagtbureauet.

Yderligere opl.:        Hos holdleder Steffen Christen-
sen tlf. 35 55 30 19

AFDELINGSHOLD 1508 SØGER
2  NYE MEDLEMMER.

HOLDET ARBEJDER PÅ KAS-GENTOFTE.

· Du skal have særlig interesse for psykiatrien
· Du skal have afholdt MANGE psyk-vagter
· Du skal være god til at sætte grænser
· Du skal have lyst til at være på et døgndækkende
hold
· Du skal kunne tage ca. 6 vagter pr. måned også i
eksamensperioder.

Er dette noget for dig - så søg !!!!!
Næste holdmøde 19.6. kl. 15:00 på afd. 413

Ansøgningerne skal være Vagtbureauet i hænde se-
nest  ONSDAG den 7. juni 2000 KL. 12.00

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Nicolai
2440 8605.

INTENSIVHOLD    4102 SØGER 1
NYT MEDLEM TIL AFD. 542,
HVIDOVRE HOSPITAL.

Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for at
videreudvikle dit kliniske blik og din kliniske erfa-
ring ved - efter oplæring - at arbejde på lige fod (og
ansvar) med intensivsygeplejersker

Dette indebærer at:
· give medicin

FADL
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· tage a. punkturer, blodprøver og EKG
· være med til stuegang (fortrinsvis om afte-
nen)
· være med til kontinuerlig venevenøs
hæmodialyse (CVVHD)
· blive oplært i elektronisk kardex (PDM)
· kunne arbejde selvstændigt

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT timer; såfremt du ikke har
600 VT-timer er du velkommen til at søge alligevel.
· har bestået farmakologi eller består i som-
mer
· kan tage  6-8  vagter om måneden
· er flexibel, selvstændig og engageret
· kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følge-
vagter

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på afdelin-
gen umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 7. juni 2000 kl. 12.00
til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Fay (Faranak)
tlf. 26 70 36 66 (bedst om aftenen).

HERLEVS HÆMODIALYSEHOLD
4202 SØGER 2 STIKKELYSTNE
MEDLEMMER TIL OPLÆRING
HURTIGST MULIGT.

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

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer
som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og
får hver måned et varierende antal planlagte vagter,
primært aften-, weekend- og vagter i ferierne. Nu
står sommerferien for døren, så vi vil gerne have
færdiguddannet to nye kolleger til at begynde arbej-
det i juli måned.

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

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

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

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør.: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

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

Oplæring:  10 lønnede følgevagter med sygeplejer-
ske/student.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 7. juni 2000 kl. 12.00
på Vagtbureauet.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Kirstine
Moll, tlf. 35 85 66 35.

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

VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER 1
NYT HOLDMEDLEM PR. 1/7-2000.

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 12-årig
dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter
fredage og lørdage, samt skoleferie-perioderne.

Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne deltage i holdmødet den 26.
maj 2000 klokken 17.00
· Du skal kunne tage 3-5 vagter om måneden
· Du skal være glad for børn

Yderligere oplysninger: Vagtbureauet – 35 24 54
05

Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. juni 2000 klokken
12.00 på Vagtbureauet.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 2 NYE VENTILATØRER
PER 1/8 2000

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 aftenvagter. Vi plejer ikke at
dække vagter på helligdage som jul og nytår. Holdet
har eget TV/video som kan benyttes i nattevagterne!

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.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med
børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 5
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger dren-
gen som han udvikler sig, så du skal kunne svømme,
cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det
forventes at du kan være på holdet mindst et år,
gerne længere.
Det er ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil (men langtfra nødven-
digt), ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes 2 timers transportgodtgørelse per vagt.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Ja-
kob Maraldo på tlf. 7730 9354. For at komme i be-
tragtning til dette behagelige og vellønnede job skal
du kunne deltage i holdmødet d. 28/6 kl. 1800.

Ansøgningsfrist onsdag den 26. Juni 2000 kl.
12.00 på vagtbureauet.

VT-HOLD 4628 SØGER 2-3    NYE
VENTILATØRER

…. er du glad for børn, så er dette lige noget for dig!

Holdet varetager observation og pasning af en lille
dreng på 5 måneder, der er født med den meget
sjældne sygdom UNDINES SYNDROM. Dette er en
kronisk lidelse, hvis primære symptom er, at vejr-
trækningen bliver meget svag under søvn. Drengen
ligger derfor med BIPAP, hver gang han sover.

Arbejdet omfatter dels alsidige ventilatøropgaver
og dels almen pleje af drengen. I nattevagterne be-
står arbejdet typisk i at montere maske og BIPAP,
observere drengens 0saturation under søvn, rengøre
udstyr samt skifte ble, give mad, lulle i søvn etc., så
forældrene kan få hvilet. I dagvagterne består arbej-
det desuden i at lege med drengen, gå en lille tur, og
på sigt skal drengen følges i legestue o.lign.

Der er tale om nattevagter af 10-12 timers varighed
i hverdagene fra kl. 21.00 til 09.00 (kan eventuelt
ændres efter aftale med forældrene, hvis klinik eller
obligatoriske timer starter før klokken 09:00) og i
weekenderne fra 22:00 til 08:00.  Derudover vil der

være dagvagter af meget varierende varighed. Hol-
det arbejder på Frederiksberg.

Vi kan tilbyde – et fast job med
· samvær med en glad, aktiv, opmærksom og
tillidsfuld dreng
· sikkerhed for, at du får de vagter, der er
planlagt på holdmøderne (dog med forbehold for af-
lysninger i familiens ferier og fridage)
· arbejde langt ud i fremtiden
· god mulighed for at skrive OSVAL om det
sjældne Undine Syndrom (forældrene har et meget
godt kendskab til sygdommen, kan forsøge at etab-
lere kontakter til andre Undine-familier og har en
samling af mange af de videnskabelige artikler, der
eksisterer om Undines syndrom)
· et meget tæt samarbejde med drengens for-
ældre
· fleksible forældre, som efter aftale gerne
tager over, hvis du skal på klinik, har obligatoriske
timer e.lign.
hvis du har:
· min. 150 VT-timer
· BVT-Kursus eller er villig til at tilmelde
dig det førstkommende kursus i efterårssemesteret.
· erfaring med pasning af små børn eller blot
er totalt vild med små størrelser
· interesse for at arbejde i et privat hjem
· et venligt og fleksibelt væsen
· en smule fingersnilde, lidt praktisk sans, en
god dømmekraft samt evnen til at bevare roen, hvis
der skulle opstå et akut problem
· mulighed for at tage min. 4 vagter pr. må-
ned (også i eksamensperioderne)
· mulighed for at være på holdet i mindst et
halvt år – meget gerne længere

Oplæring sker på din første nattevagt af forældrene,
som på skift er til stede hele natten. Herefter har du
en prøvetid på en 2-3 vagter.

Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.

Ansøgningsfrist:  Onsdag den 7. juni 2000 kl.12:00
til VB (dine vagter vil starte i juli).

Næste holdmøde er fastsat til den 7 juni 2000.

Yderligere information fås hos holdleder Liv Risør på
3886 6911.

NYT HJEMME VT-HOLD 4630.

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

Det drejer sig om en 1 årig spastisk lammet dreng,
hvis almen tilstand er ret dårlig.

Der er mange plejeopgaver omkrig drengen, eks.:
· Behov for hyppig sugning
· Sonde mades
· CPAP
· Almindelige plejeopgaver

Der skal dækkes vagter alle ugens dage i tilrummet
06:00 - 16:00 og 22:00 - 06:00.

Kvalifikationskrav: Min. 150 VT-timer.
- Have interesse for at arbejde i privat hjem.
- Du skal helst ha’ børneerfaring.

Ansøgningsfrist:      Onsdag den 7. juni 2000 kl.
12.00 her på VB.

Stiftende holdmøde: Oplyses senere

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

NYT HJEMME VT-HOLD 4631.

Vi skal hurtigst muligt starte et VT-hold hos en
lille pige på Frederiksberg.

Det drejer sig om en 1/2 år gammel pige, hvis almen
tilstand kræver at hun overvåges tæt.

Der er mange plejeopgaver omkrig barnet, eks.:
· Behov for hyppig sugning
· Sonde mades
· CPAP

FADL
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· Almindelige plejeopgaver

Kvalifikationskrav: Min. 150 VT-timer.
- Have interesse for at arbejde i privat hjem.
- Du skal helst ha’ børneerfaring.

Foreløbig er der rekvireret natdækning, d.v.s. i tids-
rummet 22:00 til ca. 8:00, alle ugens dage. Der vil på
sigt nok skulle dækkes enkelte dagvagter.

FADL´S  SEKRETARIAT
ØNSKER ALLE EN RIG-
TIG GOD SOMMER.

Sekretariatet holder ferielukket
Fra mandag d. 17. juli til

Ansøgningsfrist:      Onsdag den 7. juni 2000 kl.
12.00 her på VB.

Stiftende holdmøde: Oplyses senere

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

Basisgrupper
PANUM-FRI-
LUFTS-
FORENING,
HVEM ER VI!!!

Kære alle Panum stude-
rende, vi er en "ny"dannet
forening på panum. Vores
formål er at forene stude-

rende igennem friluftsliv og idræt.
Foreningen er opdelt i 5 undergrupper med tæt
samarbejde. Grupperne er som følger:

- Jagtafdelingen under Thomas Kjærem
- Fiskeriafdelingen under Søren Kring
- Turafdelingen under Thomas Juul Sørensen
- Idrætsafdelingen under Christoffer Tandrup
- PUC eller dykkerafdelingen under Christian
Dobrzanski

Så har du en aktivitet du gerne vil dele med dine
med studerende eller vil hører om kommende
aktiviteter så kontakt en af ovenstående. Vores
kontingent er 50 kr. pr. semester og indbefatter
automatisk personlig information om kommende
aktiviteter via Email. Vores ture er nonprofit.
Så er du til uldne sweaters, lange underhylere og
fede oplevelser, i et godt og afslappet forenings-
miljø, så prøv det. Squasturnering, sommerhus-
tur, dykkertur, overlevelsestur, er bare nogle af
aktiviteterne der er løbet af staben i dette se-
mester. Næste semester bliver med garanti endnu
mere attraktivt og over sommeren er der jo,
vandretur, dyk på kullen og  jagttegn. Der er
forslag om sejltur på Øresund både med og uden
fiskeri, dykkertræning og ture, semester squash,
klatretræning, div. Jagtture, fremvisning af lys
og filmklip fra jordomsejling med dobbeltskroget
polynesisk kano efter naturnavigation, osv. Akti-
viteten og åbenheden i PAF er stor og alle er
velkomne.

VEL MØDT
Bjørn Reseke, formand.

PAF- PANUM FRILUFTS-
FORENING AFHOLDER ÅRETS
VANDRETUR.

Norge står på programmet. Rondane er destina-
tionen, som har beliggenhed i den nordlige ende
af Gudbrandsdalen. En fantastisk natur bestå-
ende af det bare klippelandskab. 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, Email
bjreseke@mdb.ku.dk

JAGTTEGN

De, der har bestilt Den Nye Jæger, bedes senest
mandag d. 5/6 betale kr. 240,- til undertegnede,
så jeg kan bestille bøgerne hos trykkeriet. Jeg
træffes på adressen Skt. Hans Gade 28, 1., 2200
N, hvor man på alle tidspunkter er velkommen
til at smide en konvolut med penge gennem brev-

sprækken. Desuden kan jeg kontaktes telefonisk
på 3536 3596.
Er man ikke medlem af PAF, bliver man det ved
at indbetale kr. 50,- på PAF´s konto i Den Dan-
ske Bank på hjørnet Blegdamsvej/Tagensvej
reg.nr. 3156 kontonr. 3156 119 199. Husk at på-
føre navn!

MVH Thomas (502)

TAK FOR ET GODT AKTIVT
SEMESTER!!!!

På bestyrelsens vegne, og min egene, vil jeg
gerne sige tak for et godt semester og en dejlig
interesse for denne nye, men fremadrettede for-
ening. Håber at vi til næste semester får endnu
flere engasjerede og erfarne friluftsmennesker i
nettet.
Der er sket mange ting dette semester og næste
bliver ikke mindre travlt, men på den fede måde!!
Jeg personligt vil gerne opfordre til at melde sig
på sommerturene og jagttengskursus, da det vil
glæde mig meget at se fuldt bookede ture. Så hiv
10 dage eller en weekend ud af kalenderen og få
rørt din indre friluftssjæl. Også jagt sæsonen
ligger lige om hjørnet og her håber vi at se nogle
friske og nyudklækkede dræpere med blod på
tanden.
Vi ses på Sommer tur eller næste semester i
vores nye lokale eller på tur!!!!

Glade forårshilsner
Bjørn Reseke
PAF-formand

SÅ ER DET SIDSTE UDKALD!

Sidste frist for tilmelding til dykkertur til Kul-
len er lør. 3. juni.
Dette gøres ved at sende en e-mail til
puc@dk2net.dk eller ringe til Christian på
40111006 og derefter snarest betale depositum
på 225kr (ikkemedlemmer 275kr).

Lørdag 10. juni kl. 17:30 afholder PUC INFO/
HYGGE-MØDE for ALLE dykker interesserede.
Mødested: trappen fra kantinen til "kemigangen"
på Panum.
Indhold: Lysbilledfremvisning fra PUCs sidste
tur samt info om kommende Kullen-tur.
OBS: Obligatorisk fremmøde for alle tilmeldt
Kullen-turen !
Derudover mulighed for tilmelding til Kullen-tur
hvis der er pladser tilbage.
Husk studiekort for at komme ind på Panum !

KULLEN TUR:
Vi tager til Kullen torsdag 31. august - søndag 3.
september.
Kullen ligger, som de fleste nok ved, ikke langt
fra Danmark, mere præcist ca. 50 km NV for
Helsingborg. Vanddybden ligger fra alt på ca. 5m
til 20-25 meter længere fra bredden de fleste
steder, med mulighed for fremragende strand-
dyk og forhold som tilgodeser alle dykker-ni-
veauer. Yderlige er havet omkring også et mari-
timt naturreservat, med masser af undervands-
liv til følge.
Praktisk er der afgang fra Panum torsdag mor-
gen, hvorefter de næste 3 nætter tilbringes i
telte på Möllehässle camping, med afgang mod
København søndag aften. Vi satser på selv i fæl-
lesskab at lave mad på campingpladsen. Afhæn-
gig af deltagerantal får hver deltager mindst 4-6
dyk og hvis forholdene tillader det gennemfører
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
dykkerudstyr og deltager ellers på lige vilkår
med vandhundene.
Prisen for turen er ca. 1225 kr., afhængig af
deltagerantal og økonomisk støtte.
Dette inkluderer al transport, logi og dykker-
udstyr. Kun madpenge skal tilregnes, hvilket af-
tales indbyrdes senere. Ikkemedlemmer af PUC/
PAF skal yderligere tillægge 50,- for medlem-
skab gældende året ud.
OBS: Der er begrænsning på antal deltagere.

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

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Panum: tirsdag 10-12
torsdag 12-14

HCØ onsdag 12-14
Mail: pnh@adm.ku.dk

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

Cand. theol. Lise Lotz

Panum: mandag 10-13
onsdag 10-13
torsdag 10-13

Mail: lotz@adm.ku.dk

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

FADL & INDRE ORGANER
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HEJ FYRE!

Søger I 16 sjaskhamrende søde piger at tilbringe en uge sammen med på
et øde gods så læs videre.
Vi er udadvendte, dejlige og interesserer os for sex og er 7-10 klasse
folkeskoleelever.
Du er medicinstuderende (semestertrin ingen hindring) og har lyst til at
undervise.
I løbet af ugen vil du også møde sexologer, folk med anden seksuel
baggrund og mange andre spændende mennesker.
Formålet er, at vi bliver så dygtige til seksualoplysning, at vi kan lære
det videre til 7-10 klasse.
Har dette fanget interessen så kontakt os på Sexekspresse@mdb.ku.dk
eller ring til Christina på tlf. 39 18 28 04. Der er 100 % svargaranti,
fotosvar ikke nødvendig. Piger er naturligvis også meget velkommende.

Vi ses!

KANTINEN NYSKABES
Efter mange år med en ren
studenterstyret kantine lægges der nu
op til at inddrage alle grupper på
Panum i ledelsen.

Af Simon Serbian, fmd. kantinebestyrelsen

I fredags afholdt Panum Kantinen generalforsam-
ling. Den blev præget af to emner: Økonomi og ved-
tægtsændringer. - Som de fleste nok har bemærket,
har vi i kantinen været nødsaget til at foretage nogle
ret markante omlægninger i løbet af den seneste
måneds tid. Grunden er klar: Kantinens økonomi ikke
længere god nok til at modsvare det niveau af ser-
vice og funktioner, som I som brugere efterspørger,
og som vi i studenterbestyrelsen gerne vil levere.
Grundene er flere; men jeg vil ikke bruge metervis af
spalteplads her, dog skal det nævnes, at svigtende
kongresafholdelser på Panum samt en fastlåsning af
driftstilskuddet fra fakultetet er nogle af grundene.
Efter at have forhandlet med fakultetet i de seneste
uger er vi - studenterbestyrelsen og dekanatet - ble-
vet enige om en plan for sommeren og det kom-
mende semester. Den omfatter en vis økonomisikring
samt ændringer, der lægger op til at inddrage under-
visere m.fl. direkte i ansvaret for kantinen.

Planen er, at oprette en ledelse der består af tre
studerende - udpeget af fagrådene fra medicin,
folkesundhedsvidenskab og odontologi - og to TAP'er
(teknisk-administrativt personale) og en VIP (under-
viser) alle udpeget af fakultetets samarbejdsorgan,
samt endelig en ledelsesrepræsentant udpeget af
dekanatet.

Med denne sammensætning af bestyrelsen
bliver alle parter af Panum inddraget i at drive kan-
tinen. Og det er vores håb, at vi på den måde bedre

KÆRE LÆSERE AF MOK
(kantinen igen - red.)

Dette er det sidste sure opstød jeg kommer
med i denne lille serie af kantineindlæg. Det hænger
faktisk også sammen med at det er sidste nummer af
MOK på denne side af sommeren, for der er unægteligt
rigeligt med emner, man som medlem af kantine-
bestyrelses kan tage hul på i forbindelse med en øget
kontakt med sine brugere.

Vi har i fredags holdt generalforsamling for
kantinen, der er en studenterstyret organisation på
Panum, ligesom alle de andre "spændende" organer
der findes, MOK, SIMS, GIM, FadL etc. Mit spørgs-
mål til jer studerende er, hvad helvede der gør at I
ikke gider at beskæftige jer med et noget så centralt

kan få konkretiseret de ønsker og prioriteringer som
såvel studerende som undervisere m.fl. måtte gå
rundt med.

Det er tanken, at den nye bestyrelse over
sommeren skal lave et forarbejde om de forskellige
ønsker til funktioner og service, kantinen skal le-
vere. I efterårssemestret skal der så laves en egent-
lig brugerundersøgelse blandt studerende og insti-
tutterne. På den måde regner vi med at få materiale
nok til at kunne give Panum Kantinen en egentlig ny
begyndelse.

På generalforsamlingen i fredags var vi ikke nok
medlemmer til stede til at beslutte de nævnte æn-
dringer. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær ge-
neralforsamling på fredag, kl. 15.00 i kantinen. Det
eneste punkt på dagsordenen bliver godkendelse af
de foreslåede beslutninger, som er nævnt i dette
indlæg. Vi planlægger, at lade en nysammensat be-
styrelse begynde arbejdet den 15. juni 2000.

emne som kantinen? Hvorfor fanden er det lige at I i
det daglige render rundt på Panums gange og brok-
ker jer over at kaffen smager af sur bræk, maden for
kedelig og portionerne for små, salaten tør og des-
uden er det hele dobbelt så dyrt som det burde være?
- og alligevel sidder I stiltiende og gider ikke at
komme med nogen kommentarer når muligheden
endelig byder sig. Det er simpelthen ikke godt nok!!!!.
Det sådan nogen som jer der, når I bliver færdige
som læger, er med til at skabe intriger og et surt
arbejdsmiljø på afdelingerne med jeres snakken i
krogene. Kom lige ud af skabene og formuler' nogle
rammer og krav, så man som bestyrelse kan prøve at
ændre tingene så kantinen opfylder kravene fra sine
brugere bedst muligt under de givne kår- ØV, ØV og
ØV.
Hvis I ønsker et lidt mere informativt indlæg vedrø-
rende kantinens generalforsamling så læs lige
bestyrelsesformandens indlæg i dette nummer af
MOK, for jeg er jo bare sur som jeg plejer at være,
og hans indlæg er tydeligvis også skrevet lidt mere
sobert og pænt, så hvis I synes det her er lidt for
bittert så læs videre hos hr. Serbian.

I kraft af at det er det sidste nummer af
MOK vil jeg gerne understrege at dette indlæg ikke
er møntet på de konstruktive studerende, der har
sendt forslag til bestyrelsen på mail:
kantinen@studmed.ku.dk og det ene medlem, der ikke
sad eller har siddet i kantinebestyrelsen, MOKs ud-
sendte Gordon Jehu, der kom til generalforsamlin-
gen- tsk.tsk. Tak til dem og Gordon for en underhold-
ene fradag og til jer andre ønsker jeg alligevel en god
sommer og en forsat god eksamenslæsning.

På egne vegne og kjærligst

Bestyrelsesmedlem af kantinebestyrelsen (så længe
det varer) Peter Roy Kirkegaard

IMCC

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 8 •  31. 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

Det Medicinske
Studenterråd ønsker alle
held & lykke med
eksamenerne, og en god
og solrig sommer!

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 6. juni 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. Studenterrådsdag
6. Rusbog
7. Medicinerhus
8. Undervisning på

Kommunehospitalet
9. Studienævnsmødet
10. Eventuelt

ad 4 - Projekter
Der er ikke sket noget med dette
projekt siden det blev besluttet, at
Studenterrådet ville støtte arbejdet med
at forbedre rygeforholdene på Panum.
Det var den 4. april. Mon der kommer
nogen fra arbejdsgruppen for første
gang siden da?

ad 5 - Studenterrådsdag
Det Medicinske Studenteråd har
tidligere med succes holdt en dag inden
semesterstart hvor nye ideer er blevet
bragt på banen, strategier lagt med
mere. Skal vi holde en i august?

ad 6 - Rusbog
Der kommer oplæg fra rusvejlederne
angående rusbogen, derunder om den
kan blive lagt ud på fakultetets (eller
Studenterrådets) hjemmeside.

ad 7 - Medicinerhus
Medicinerhuset spøger igen. Det har
tidligere været på tale, at fakultetet ville
købe den gamle sygeplejeskole på
Nørre Allé, men fakultetet er under

strenge sparekrav. Nu er der en ny
mulighed for at studenterorganisationer
med mere kan flytte derover i større
lokaler. Under punktet vil der blive
orienteret om mulighederne.

ad 8
Folkesundhedsvidenskab skal muligvis
flyttes til Kommunehospitalet, sammen
med bla. Polit og Sociologi. Det kan
betyde, at de medicinstuderende skal
køre dertil for at blive undervist i fx 3.
semester-fagene medicinsk sociologi,
statistik osv. Eller skal underviserne
køre herover?

Yderligere forslag til dagsordenen kan
mailes til studenterrådssekretær
Bue Juvik (arcus@mdb.ku.dk)

Alle er som sædvanlig velkomne og alle
har stemmeret.
Kaffe, the og kage.

CELLEBIOLOGI-
NYT!

Hvis man dumper enten spotprøven
eller den skriftlige eksamen, skal man
ikke længere op i dem begge igen.
Dette gælder allerede fra indeværende
termin, og er da egentlig også en
beslutning af ældre dato, som blot har
været nede i et par syltetøjsglas
undervejs.

Baggrunden for beslutningen er, at det
slet ikke er lovligt at fratage de
studerende en eksamen, når de en
gang har bestået den. Og som (måske)
bekendt, er de to prøver der afslutter
cellebiologi selvstændige, i
modsætning til for eksempel Anatomi
I og II, hvor spotten indgår som en
del af helhedsvurderingen. På samme
måde er det heller ikke lovligt at fratage
en studerende et eksamensresultat,
selvom vedkommende ikke har været
berettiget til at gå op til eksamen eller
i virkeligheden burde være dumpet;
når man først har fået karakteren er
den gældende.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse
med cellebiologi (eller noget andet) så
spørg studievejledningen – de er jo så
flinke.

FAGLIG DAG
Husk at der er planlægningsmøde
torsdag d. 22. juni kl. 17.

Faglig dag vil handle om smerter-
behandling – traditionel og alterna-
tiv, og arrangeres i samarbejde
mellem Det Medicinske Studenter-
råd, GIM og Studienævnet.

Hvis du har gode ideer eller bare
synes det kunne være sjovt at
være med, så mød op – alle er
naturligvis velkomne!

MSR
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FYSIOLOGEKSAMEN OM
UNDER 2 UGER OG DU ER
ENDNU IKKE STARTET?
FORTVIVL EJ, LÆR BLOT
DENNE CITAT-LISTE
UDENAD OG DU HAR IKKE
ALENE BESVARET DE
FLESTE AF PENSUMS
SPØRGSMÅL, MEN OGSÅ
UDVIST EN FAGLIG
ALSIDIGHED.

Hidtil har genoplivning uden
skader kun været muligt med
meget små dyr, men tanken om
�suspended animation� under
interplanetare rumflyvninger har
skabt megen interesse om dette
forskningsgebet.(Poul Kruhøffer s.
634)

The anti-inflammatory and
immunosuppressive actions of
glucocorticoids are used in treating
nonendocrine diseases.
Administered in high doses, they
represent a double-edged
sword.(B&L s. 949)

The secretions lubricate the vagina
and help it produce a massaging
effect on the penis.(B&L s.1000)

An eightfold increase in blood
content converts the flaccid penis
into a firm organ for
penetration.(B&L s.979)

We learn in elementary school that
there are �five senses�, but the
inadequacy of this dictum is
apparent if we list the major
sensory modalities and their
receptors in humans.(Ganong
s.113)

Et område af en stationær scene
fikseres almindeligvis mindre end
et halvt sekund. Fiksationen varer
kortere, og saccaderne er
hyppigere, når den betragtede scene
er interessant, for eksempel et
billede af en afklædt, tiltrækkende
person af det fortrukne køn.(Crone
s. 96)

Det har været fastslået som
konklusion af mange undersøgelser,
at corpus geniculatum laterale ikke
er en simpel relæ-kerne, men har en
integrativ funktion. Denne
udtryksmåde er et eksempel på, at
vor relativ ringe viden om hjernen,
frister til velklingende, men
indholdsløse udtalelser.(Crone s. 99)

I disagree; in fact if pulmonary
fellows beginning their training in
intensive care units fully
understood all the material on gas
exchange and mechanics, the world
would be a better place.(West s. ix)

Without the windkessel effect,
water would flow only in spurts,
making firefighting inefficient at
best and dangerous at worst.(B&L
s. 415)

I overenstemmelse med daglivets
erfaringer vedrørende elastiske
hulrumssystemer.(Crone s. 223)

In bowel-conscious America, the
amount of misinformation and
undue apprehension about
constipation probably exceeds that
about any other health
topic.(Ganong s. 490)

Mennesket og de store aber er de
eneste der har
menstruationscyklus.(Crone s. 473)

Et eksempel på en sådan instinktiv
adfærd er ternens utrættelige og
stereotype forsøg på at rulle et æg
tilbage i reden selvom en
forsker(etholog) har udstyret reden
med et hul i bunden således at
ægget straks ruller ud igen.(Crone
s.173)

Thus, the MMC has been termed
the �housekeeper of the small
intestine�.(B&L s. 610)

Efter energirestriktionens ophør
normaliseres EO altid, og der
eksisterer ingen specielle diæter,
�der snyder stofskiftet� trods den
udbredte ide i ugepressen.(supp.
noter s. 8)

Det er således et faktum at den
fede pt. må indtage mere energi
end den normalvægtige for at
opretholde sin øgede
legemsmasse.(supp. noter s. 10)

Når man færdes i mørke, kan man
have glæde af bevidst at �se forbi�
forventede forhindringer. Det siges,
at udkigsmænd på skibe øver sig i
det.(Crone s. 102)

Ødelæggelse af det cortiske organ
kan skyldes overbelastning med
lyd(oftest højfrekvent lyd), og
høretabet er da begrænset til den

skadende lyds frekvensområde. Det
er en typisk erhversskade som
findes hos kobbersmede,
artilleriofficerer og
beatmusikere.(Crone s.118)

Desuden er hun midt i cyklus mest
initiativrig(proceptiv) og
præsenterer uopfordret bagdelen
for hannen som indbydelse til
kopulation.(Crone s. 194)

Den almindelige praksis her i
landet er som bekendt måling af
rektaltemperaturen.(Poul
Kruhøffer s. 594)

Continual dribble of fecal matter
through the anus is prevented by
tonic constriction of the internal
anal sphincter.(Guyton s.811)

Verbal kommunikation om smerte
er ofte ufuldkommen.(Crone s. 130)

Gravhunde, som er chondrodystrofe
dværge, har ofte prolaps af nucleus
pulposus gennem annulus
fibrosus(discus prolaps), men vi
kan aldrig få at vide om de har
ondt i ryggen.(Crone s. 131)

Hvis et epileptisk focus i amygdala
kan udløse voldshandlinger vil det
jo være rationelt og etisk holdbart
at fjerne focus.(Crone s.194)

The human urge to climb higher
and dive deeper puts the
respiratory system under great
stress, although these situations
are minor insults compared with
the process of being born!(West s.
133)

Den mest almindeligt brugte er
polysakkaridet inulin, der
forekommer som oplagsnæring i
rødderne hos visse kurvplanter,
f.eks. køkkenurten
skorzonérrod.(Warberg s. 384)

Pøj Pøj!!!

Dette er et klart eksempel på
hvor galt det kan gå når man
læser til eksamen. Indlægget er
indsendt af Andreas, Sohail og
Mikkel der glæder sig til
eksamen er overstået.

MOK-red/Gordon

Fysiologieksamen
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SOM DEN OBSERVANTE STUDERENDE NOK HAR BEMÆRKET, SÅ HAR

STUDENTERKLUBBEN

LUKKET
...OG SLUKKET FOR DETTE SEMESTER. SIDSTE ÅBNINGSDAG VAR FREDAG DEN 5. MAJ, HVOR VI MED GOD HJÆLP FRA EN STØRRE MÆNGDE FORÅRSKÅDE OG

FESTSTEMTE MENNESKER GIK UD MED ET BRAG...MEN FORTVIVL EJ...VI ER SKAM IKKE HELT DØDE ENDNU...
DER ER STADIGVÆK EN DEL VIGTIGE BEGIVENHEDER AT SKRIVE IND I KALENDEREN:

GOD SOMMER OG PÅ GENSYN!

VI REGNER DOG MED TRADITIO-
NEN TRO AT VISE DANMARKS

EM-KAMPE PÅ STORSKÆRM:

FFFFFRANKRIGRANKRIGRANKRIGRANKRIGRANKRIG-D-D-D-D-DANMARKANMARKANMARKANMARKANMARK

SSSSSØNDAGØNDAGØNDAGØNDAGØNDAG     DENDENDENDENDEN 11.  11.  11.  11.  11. JUNIJUNIJUNIJUNIJUNI K K K K KLLLLL. 18.00. 18.00. 18.00. 18.00. 18.00
(HER VIL VI MÅSKE I SAMARBEJDE MED

CARLSBERG KUNNE PRÆSENTERE LIDT EKSTRA

SPIL, PYNT, ØL, PRÆMIER MED MERE)

DDDDDANMARKANMARKANMARKANMARKANMARK-H-H-H-H-HOLLANDOLLANDOLLANDOLLANDOLLAND

FFFFFREDAGREDAGREDAGREDAGREDAG     DENDENDENDENDEN 16.  16.  16.  16.  16. JUNIJUNIJUNIJUNIJUNI K K K K KLLLLL. 20.45. 20.45. 20.45. 20.45. 20.45

- - - - - VISERVISERVISERVISERVISER     VIVIVIVIVI     DESVÆRREDESVÆRREDESVÆRREDESVÆRREDESVÆRRE     IKKEIKKEIKKEIKKEIKKE,,,,,
DADADADADA     DERDERDERDERDER     ERERERERER 6.  6.  6.  6.  6. SEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTERSEMESTER-----FESTFESTFESTFESTFEST

DDDDDANMARKANMARKANMARKANMARKANMARK-T-T-T-T-TJEKKIETJEKKIETJEKKIETJEKKIETJEKKIET

OOOOONSDAGNSDAGNSDAGNSDAGNSDAG     DENDENDENDENDEN 21.  21.  21.  21.  21. JUNIJUNIJUNIJUNIJUNI K K K K KLLLLL. 20.45. 20.45. 20.45. 20.45. 20.45

...............OGOGOGOGOG     DEREFTERDEREFTERDEREFTERDEREFTERDEREFTER     ERERERERER

DERDERDERDERDER     JOJOJOJOJO     MULIGVISMULIGVISMULIGVISMULIGVISMULIGVIS

FLEREFLEREFLEREFLEREFLERE     KAMPEKAMPEKAMPEKAMPEKAMPE...............

De glade drenge...

HHHHHERMEDERMEDERMEDERMEDERMED     INDKALDESINDKALDESINDKALDESINDKALDESINDKALDES     TILTILTILTILTIL S S S S STUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENS 18.  18.  18.  18.  18. ORDINÆREORDINÆREORDINÆREORDINÆREORDINÆRE     GENERALFORGENERALFORGENERALFORGENERALFORGENERALFOR-----
SAMLINGSAMLINGSAMLINGSAMLINGSAMLING     MMMMMANDAGANDAGANDAGANDAGANDAG     DENDENDENDENDEN 19.  19.  19.  19.  19. JUNIJUNIJUNIJUNIJUNI 2000  2000  2000  2000  2000 KLKLKLKLKL. 16. 16. 16. 16. 1600 00 00 00 00 IIIII S S S S STUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBEN

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. VALG AF DIRIGENT

2. VALG AF REFERENT

3. VALG AF STEMMETÆLLERE

4. BERETNING FRA BESTYRELSEN

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB & BUDGET

6. VALG AF BESTYRELSE OG ET ANTAL SUPPLEANTER

7. VALG AF REVISOR, HVORAF DEN ENE SKAL VÆRE STATSAUTORISERET

8. INDKOMNE FORSLAG

9. EVT.
FORSLAG, DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 14 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.
FORSLAGENE KAN LÆGGES I STUDENTERKLUBBENS BRUNE POSTKASSE UDEN FOR DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD (1.2.5, PANUM)

HAR DU LYST TIL AT HØRE OM STUDENTERKLUBBEN PÅ ET MERE OVERORDNET PLAN, DISKUTERE STUDENTERKLUBBENS

FORMÅL OG OM HVORDAN DE OPFYLDES ELLER KRITISERE (RIS/ROS) HUSGRUPPEN, DER STÅR FOR DEN DAGLIGE DRIFT, SÅ

KIG IND DEN 19/6 OG FÅ KAFFE OG KAGE MED OS.
PPPPPÅÅÅÅÅ     BESTYRELSENSBESTYRELSENSBESTYRELSENSBESTYRELSENSBESTYRELSENS     VEGNEVEGNEVEGNEVEGNEVEGNE M M M M MEDEDEDEDED     VENLIGVENLIGVENLIGVENLIGVENLIG     HILSENHILSENHILSENHILSENHILSEN B B B B BOOOOO G G G G GREGERSREGERSREGERSREGERSREGERS W W W W WINKELINKELINKELINKELINKEL & T & T & T & T & TEITEITEITEITEIT M M M M MANTONIANTONIANTONIANTONIANTONI

HG-PHG-PHG-PHG-PHG-PARLAMENTARIKERARLAMENTARIKERARLAMENTARIKERARLAMENTARIKERARLAMENTARIKER     INDBYDERINDBYDERINDBYDERINDBYDERINDBYDER     ALLEALLEALLEALLEALLE     INTERESSEREDEINTERESSEREDEINTERESSEREDEINTERESSEREDEINTERESSEREDE     TILTILTILTILTIL H H H H HOLDNINGOLDNINGOLDNINGOLDNINGOLDNING-----
SAFTENSAFTENSAFTENSAFTENSAFTEN     VEDRVEDRVEDRVEDRVEDR. . . . . OMBYGNINGOMBYGNINGOMBYGNINGOMBYGNINGOMBYGNING     AFAFAFAFAF S S S S STUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBEN M M M M MANDAGANDAGANDAGANDAGANDAG     DDDDD. 19. . 19. . 19. . 19. . 19. JUNIJUNIJUNIJUNIJUNI

2000 2000 2000 2000 2000 CACACACACA. 17. 17. 17. 17. 1700 00 00 00 00 (((((EFTEREFTEREFTEREFTEREFTER     GENERALFORSAMLINGENGENERALFORSAMLINGENGENERALFORSAMLINGENGENERALFORSAMLINGENGENERALFORSAMLINGEN) ) ) ) ) IIIII S S S S STUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBENTUDENTERKLUBBEN.....
VI STÅR MULIGVIS OVERFOR EN OMBYGNING AF STUDENTERKLUBBEN. DA DETTE ER EN STOR BESLUTNING, BLEV DET VEDTAGET PÅ SIDSTE HG-

WEEKEND, AT DER SKULLE INDKALDES TIL EN HOLDNINGSAFTEN NÅR DER FORELIGGER BESLUTNING FRA FAKULTETET (VENTET MEDIO MAJ).
DDDDDAAAAA     DETTEDETTEDETTEDETTEDETTE     ERERERERER     ENENENENEN     BESLUTNINGBESLUTNINGBESLUTNINGBESLUTNINGBESLUTNING     DERDERDERDERDER     VEDRØRERVEDRØRERVEDRØRERVEDRØRERVEDRØRER     OSOSOSOSOS     ALLEALLEALLEALLEALLE, , , , , HÅBERHÅBERHÅBERHÅBERHÅBER     VIVIVIVIVI     ATATATATAT     SESESESESE     SÅSÅSÅSÅSÅ     MANGEMANGEMANGEMANGEMANGE     SOMSOMSOMSOMSOM     MULIGTMULIGTMULIGTMULIGTMULIGT.....

ANDRE EMNER OG INDKOMNE FORSLAG VIL OGSÅ BLIVE DISKUTERET. ENDELIGT PROGRAM VIL VÆRE AT FINDE I HG-BOGEN

INDEN FOR KORT TID.
FORSLAG TIL DISKUSSION BEDES LAGT I PARLAMENTARIKER-POSTKASSEN PÅ A-LAGERET I STUDENTERKLUBBEN ELLER TIL

TEIT MANTONI ELLER BO WINKEL, SENEST HURTIGST MULIGT!
PÅ PARLAMENTARIKER-GRUPPENS VEGNE MED VENLIG HILSEN TEIT MANTONI & BO WINKEL

HUSGRUPPEN PRÆSENTERER SEMESTERETS SIDSTE FEST

MMMMMANDAGANDAGANDAGANDAGANDAG     DDDDD. 3/7 2000 . 3/7 2000 . 3/7 2000 . 3/7 2000 . 3/7 2000 KLKLKLKLKL. 22.00. 22.00. 22.00. 22.00. 22.00

PUMPEPARTYPUMPEPARTYPUMPEPARTYPUMPEPARTYPUMPEPARTY
UDDELING AF DEN GYLDNE PUMPE TIL DEN ELLER DE NYE LÆGER DER I DERES STUDIE-
TID HAR YDET ET EKSTRAORDINÆRT STYKKE ARBEJDE I STUDENTERKLUBBEN.
KUN ADGANG MOD FOREVISNING AF STUDIEKORT ELLER I FØLGE EN DER SÅ HAR ET STUDIEKORT.

VVVVVENNERENNERENNERENNERENNER     ERERERERER     VELKOMNEVELKOMNEVELKOMNEVELKOMNEVELKOMNE!!!!!
HUSGRUPPEN FORBEHOLDER SIG RET TIL AT LUKKE DØREN, NÅR LOKALET

ER FYLDT! - OG HUSK AT DET ER DINE MEDSTUDERENDE DER STÅR I DØR!

KOM GLAD - KOM FRISK
KJÆRLIGST HUSGRUPPEN

OG HUSK FØRSTE LAAANGE FREDAGSBAR ER DEN 8. SEPTEMBER!!!

STUDENTERKLUBBEN & HUSGRUPPEN
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Magasinet for kommende læger

Actionlæger  Privathospitalet  Sonja Mikkelsen• •

NYT STUD MED PÅ GADEN I JUNI


