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FILM CLUB’EN PRÆSENTERER:

Fight Night
– Et tæske-tema

PÅ TORSDAG D. 16 NOVEMBER KLOKKEN 20.00

Glem alt om eksamenslæsningen for en aften, slug
din aftensmad i en fart og kom ned i Film Club’en
på torsdag for at se hvordan rigtige mænd på det
hvide lærred slås. Film Club’en demonstrerer – i
samarbejde med Hollywoods største stjerner,
hvordan man giver en røvfuld lige midt i ansigtet.
Du skal se folk få krænget røven om til en sommer-
hat, få kantet kysen for derefter  at få en god gang
pandemad.
Hvis du altid har haft lyst til at vide hvad det be-
tød, at få tre Babylonske slag i nakken med et
stykke vådt wienerbrød, så kom ned i filmclub’en
og få det opklaret.

Vi viser to film med en kort pause i mellem. Første film starter til normal Film Club tid klokken
20.07.

19.30 Dørene åbnes
20.07 FIlm Club viser første film
22.30 Pause mellem de to film
23.00 Rocky 1
01.00 Baren er åben for medlemmer

Programmet for aftenen er ingen hemmelighed, en af filmene
bliver for eksempel Rocky 1…se desuden opslag på Panum.

Den første aften du kommer til film i Film Club'en, skal du betale 50 kroner for er medlemsskab, der gælder resten af semesteret.
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 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: P8'n

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr , årgang 33 udkommer

Torsdag:
Film Club'en holder Fight Night
- et tæske tema

Fredag:

Lørdag:
Farveladefest i Studenterklubben

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000
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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

Styrende organer

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!!

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

Mandag 15 –16 16 -  19 Maria Salling Rasmussen
International vejleder

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 9 – 10 10 – 13 Lone-Emilie Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzsche

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

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet afholdes

Mandag den 15. november 1999 kl. 12.15 – ca. 13.00
i Haderup-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
onsdag den 15. december 1999 kl. 12.00

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

SU-SPØRGSMÅL:

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at alle spørgsmål vedrørende
SU skal rettes til universitetets SU-kontor i Fiolstræde 22, 1171  København
K, tlf.: 33 14 15 36.
Der er ofte flere der tager fejl af, at når de i SU-spørgsmål bliver henvist
til deres uddannelsessted. De tror, at det er på Panum (eksamenskontoret),
hvilket det ikke er, da universitetet har samlet alt SU-administration i
Fiolstræde 22.
Dog er det muligt, at finde enkelte SU-blanketter til fri afbenyttelse foran
studievejledningen for medicin på fakultetsgangen.
Årskortfornyelsesblanketter:
Vi har stadig enkelte årskortfornyelsesblanketter liggende på
eksamenskontoret, som er kommet retur med ubekendt adresse. Husk at du skal
medbringe og fremvise fornyet årskort til eksamen, så hvis du ikke er i
besiddelse af den lyserøde fornyelsesdel, skal du straks kontakte
eksamenskontoret.

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

STUDIET
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RIV UD OG GEM.

Gode råd om forberedelse til
kemitentamen.

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

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

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:

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

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

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

Almen kemi:

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

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

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

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

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.

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

Ved tentamen:

Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.

Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er
nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:

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

Bedømmelse af Almen kemi

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

STILLINGSOPSLAG

1 stilling som
studievejleder ved medicin

OBS ! Ændret dato!!!
Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 1.
februar 2001 være 1 stilling at besætte.  Studievejled-
ningen fungerer som en gruppe på normalt 6 vejle-
dere, som alle er stud.med.’er.

Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i
47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har
særlig travlt i august (optagelse og semesterstart)
og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre
i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem
10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår
samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 700 timer. Timelønnen er pt. 141,50 kr.

Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem
den enkelte studerende og studienævn/ad-
ministration. På den ene side er man forpligtet af de
gældende regler og bestemmelser, på den anden
side er man ansat til at guide medicinstuderende
udenom de forskellige problemer, der kan opstå.

Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejleder-
møde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og
studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af        uddannelsested på fase II samt
opsøgende vejledning med eksamenshjælp.
Herudover mødes vi to gange årligt med studievejle-
dere fra Odense og Århus Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag
taget ved andre uddannelsesin
stiutioner.I forbindelse med denne sagsbehandling
indgår udarbejdelse af alternati
ve studieplaner.

Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende
ved KU og flere Europæiske
universiteter. Arbejdet indebærer kontakt med de
pågældende universiteter, deres koordinatorer,
studenter samt Det internationale kontor.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del per-
sonlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.
Stillingen kan søges af stud.med.’er ved Københavns
Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren
har kendskab til forhold i og omkring universitetet,
tidligere ansættelser og aktiviteter før som efter
optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger,
der er tidligt i studiet (midten af Fase I, dog med
minimum 1. studieår bestået). Dette skyldes at der

lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor
ansættelse af længere varighed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne
fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den variende arbejdsbelastning skal man som
udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan be-
tyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3
uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i
august.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejds-
opgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervis-
ningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 må-
neder.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 50 ( NY
DATO )

Ansøgninger stiles til:
Sekretariatschef
Ebbe Trærup
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest 1. decem-
ber 2000 00000kl. 12.00.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejledeningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf: 35 32 70 91.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.

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

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

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

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

SNYD
IKKE DIG SELV
TIL ANATOMIEKSAMEN!

Er  anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det
hele virker lidt uoverskueligt?  Vi har i studie-
vejledningen haft indtryk af en snigende, stigende
magtesløshed overfor denne store hurdle. Følgende
skal ikke ses som den eviggyldige sandhed, eller den
eneste rigtige måde at læse til eksamen på, men blot
en samling gode råd eller forslag til hvordan man
kunne vælge at tilrettelægge sin læseperiode.
Princippet i indlæring af et stort pensum er genta-
gelse med kortere og kortere interval. Følgende ta-
ger udgangspunkt i to studerende og at det meste af
stoffet er kendt, d.v.s. der har været undervist i de
og I har læst det på et eller andet tidspunkt.

STUDIET
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd
hvis nødvendigt at gennemgå funktionel anatomi og
regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke
eksamineret i til spotten alligevel. Del nu pensum op
således, at I er færdige med pensum første gang 5
dage før spotten. Brug de sidste 4 dage på at gen-
nemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I
har svært ved.  Sidste dag hænger pensum Jer sik-
kert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle
tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære
en sidste gang.
Glem ikke at afse tid til at holde fri (som tommelfin-
gerregel en ugentlig fridag), ellers når I at blive
grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk mu-
ligt at have et liv under eksamenslæsningen!
I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer
om formiddagen og læser individuelt om eftermidda-
gen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennemgår
det første spørgsmål for den anden. Gennemgå deref-
ter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til
eksamen, og indøv den systematiske fremstilling af
stoffet (brug evt. oversigten bagest i pensum-
beskrivelsen). Når I er færdige med at gennemgå
alle dagens spørgsmål; hold da en kort pause, og gå
derefter på studiesalen for at spotte dagens pensum.
Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at spotte
i dagene før spoteksamen (hvor spotsalen er fyldt
med andre, der ikke har planlagt så godt som jer). De
sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle
prøvespots som ligger på studiesalen.
Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær
anatomi. Regionær anatomi skulle gerne vække
gensynets glæde, de samme navne, bare præsenteret
på en anden måde.
Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst
repetere de spørgsmål i synes er særlig svære.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve
eksamenssituationen.  Når man har øvet, er to mi-
nutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundt-
lige eksamen, skal I ikke glemme at I som oftest har
et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvil-
ket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne er flinke folk,
som er gode til at trække det I ved ud af Jer.

Held og Lykke!

Start i god tid med at få overblik over hvor mange
dage I har til rådighed, og med at dele pensum op i

GRAVID?

Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den
nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning  Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du
skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen.
Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og
erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så
sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre
at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal på
eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation såfremt
du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke
muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU.
Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
-dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen
-enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med
mindre du samtidig består dine eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for
at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først
kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov
eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale
omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring
udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

Fase I
KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET SUNDHEDS-
VIDENSKABELIGE FAKULTET

INDTEGNING TIL EKSAMEN I
Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Celle-
biologi

FOR MEDICIN-STUDERENDE –
VINTEREN 2000/01

For studerende, der går på 1. semester i efteråret
2000 (ny ordning) og som skal til eksamen i Basal
humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Celle-
biologi i januar 2001, er der tilmelding til eksamen
via  WWW/SEB (på adressen: www.ku.dk/selvbetje-
ning/)
For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på
Studie- og eksamenskontoret.
Tilmeldingsperioden er 23. oktober – 17. november
2000
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via WWW/
SEB kan du tilmelde dig på eksamenskontoret
(9.1.55a) i samme periode (23. oktober-17. novem-
ber).
Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før
eksamenen.
Se i øvrigt vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st, hvor du kan finde flere informa-
tioner fra og om Studie- og eksamenskontoret.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte os.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

SEX UDEN ORGASME ER UFEDT

Det samme er eksamen uden eksamensfest.  Derfor
opfordres alle 6.sem der har lyst til en eksamensfest
til at møde op Torsdag den 16/11-2000 Kl. 12.00 ved
det runde bord. Her vil vi forsøge at planlægge en
forrygende fest. Alle er velkommen da der kun kom 4
HR til sidste møde. Dette er simpelthen for lidt til at
arrangere en fest.
Det vil være synd hvis denne fest ikke bliver til
noget da det er afslutningen på fase 1. Folk spredes
herefter for alle vinde. Du skal IKKE forvente nogen
særlig arbejdsbyrde inden dine eksamener; slet ikke
hvis du slæber din læsemakker med.

SÅ MØD OP DET ER SIDSTE CHANCE!
Er du forhindret i at møde op så send en anden eller
kontakt Mikkel 604 eller Jakob 602 og tilkendegiv
din arbejdsiver.

P.S. Komma er sat efter nyt komma.

Eksamenskontoret
Københavns Universitet
Panum Instituttet ) 35 32 70 62
Blegdamsvej 3 Fax.: 35 32 70 70
2200 København N
E-mail: mso@adm.ku.dk
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET SUNDHEDS-

VIDENSKABELIGE FAKULTET

Til opslag på 1. semestertavlen samt som 17. ok-
tober 2000 indlæg i MOK (i ugerne 43, 44, 45 og 46 i
2000)/MOKkemiindlæg.doc

INDTEGNING TIL TENTAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE –
SOMMEREN 2001
For studerende, der endnu ikke har bestået kemi-
tentamen (gammel ordning) og skal til kemi-tenta-
men i februar 2001 er der tilmelding til tentamen via
WWW/SEB (på adressen: www.ku.dk/selvbetjening/)
eller på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 17.
oktober – 17. november 2000.
For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres
på Studie- og eksamenskontoret.
Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før
eksamenen.
Se i øvrigt vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Københavns Universitet
Panum Instituttet ) 35 32 70 62
Blegdamsvej 3 Fax.: 35 32 70 70
2200 København N
E-mail: mso@adm.ku.dk
 www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

STUDIET
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Studietilbud
STUDIET

MEDICINHISTORIE

Emne: Sygdomsteorier, sundhedsproblemer og te-
rapi.
Tid: Uge 3-4, mandag – fredag kl. 10-15 (frokost-
pause kl. 12-13).
Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62,
1260 København K
Lærere: Afdelingens/museets ansatte og gæstefore-
læsere.

Kurset vil med debatoplæg belyse den vesteuropæi-
ske lægevidenskabs udvikling fra spekulation til na-
turvidenskab. Desuden vil de sideløbende folke-
medicinske og alternative terapier blive gennem-
gået. Begge behandlingsformer vil blive sat ind i en
samfundsmæssig og kulturhistorisk sammenhæng.
Undervisningsmaterialet er dels samtidige litterære
kilder, dels genstande, billeder og arkivalier fra Me-
dicinsk-Historisk Museums samlinger.
Endeligt program og materiale udleveres ved kur-
sets start.

Studerende pr. hold, minimum: 5, maximum 30.
Telefonisk tilmelding senest den 15. december 2000.
Tlf. 35323800 kl. 10-14.
Alle er velkomne!

Foreløbigt program
Mandag den 15.1.
Kl. 10-12 Filosoffen som læge og lægen som filosof.
Et rids af den oldgræske lægekunst og et forsvar for
antikkens aktualitet. Professor, dr.phil Thomas
Söderqvist.
Kl. 12-13 Frokost

Kl. 13-15 Medicinhistoriens helte og antihelte – om
biografien som forskning og formidling. Ph.d.-stude-
rende Signe Lindskov Hansen

Tirsdag den 16.1.
Kl. 10-12 Vestlig sygdomsopfattelse, klostermedicin
og pest. Lektor, ph.d. Anna-Elisabeth Brade.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Renæssance. Genfødelse og galant syge.
Lektor, ph.d. Anna-Elisabeth Brade.

Onsdag den 17.1.
Kl. 10-12 Klinik, kopper og kirurgi. Lektor, ph.d.
Anna-Elisabeth Brade.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Professor, Medicus Ole Bang. En dansk
læge i en romantisk brydningstid. Ph.d.-studerende
Morten Skydsgaard.

Torsdag den 18.1.
kl. 10-12 Kolera og det danske samfund. Lektor
dr.phil. Gerda Bonderup.
Kl. 12-13 Frokost.
Kl. 13-15 Tuberkulose – den hvide død. Forsknings-
adjunkt, ph.d. Bodil Haarmark.

Fredag den 19.1. Ingen undervisning

Mandag den 22.1.
Kl. 10-12 Bakterier, hormoner og vitaminer. Lektor,
ph.d. Anna-Elisabeth Brade.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Når nyrerne svigter… Overlæge, dr.med.
Hans Ejlif Jørgensen.

Tirsdag den 23.l.
Kl. 10-12 Husmødre, kloge folk og lærde folk – et
spændingsfelt mellem tradition og videnskab. Lek-
tor, ph.d. Anna-Elisabeth Brade.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Placebo og placeboeffekt; centrale elemen-
ter i diskussioner om sygdomsbehandlings virkning.
Med eksempler fra diskussioner de sidste 200 år.
Ph.d.-studerende Lars Ole Andersen.

Onsdag den 24.1.
Kl. 10-12 Fødselsvidenskab, fødselshjælp og barsels-
feber. Professor, dr.med. Mogens Osler.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Viden, kultur og spædbørnsdødelighed 1750-
1950. Lektor, dr. Phil. Anne Løkke.

Torsdag den 25.1.
Kl. 10-12 Sexologi. Læge ph.d. Christian Graugaard.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Racehygiejne og genteknologi – forskelle
og ligheder mellem fortid og nutid. Forskningslektor,
dr.med. Lene Koch.

Fredag den 26.1.
Kl. 10-12 Forebyggelsens historie. Lektor, dr.med.
Signild Vallgårda.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-15 Medicinhistorien begyndte i går! Om hvor-
dan nuets hukommelse bliver til morgendagens hi-
storie. Professor, dr.phil. Thomas Söderqvist.

FILMANMELDELSE

THE ART OF WAR
Medv: Wesley Snipes, Donald Sutherland, Michael
Biehn
Instr: Christian Duguay
Premiere: På fredag i Palads og Scala

2 ANSIGTER

Action for unge drenge
Af Jakob Raunsø

Wesley Snipes ser vi sjældent i episke dramer eller
langsomme familietragedier. Det har sin grund:
Snipes kan noget med kampsport, og han kan spille
basket. De to ting bliver udnyttet i den nye film Art
Of War, der hermed kommer som endnu en i rækken
af action-Snipes-film.

I Art Of War møder vi den hemmelige agent Jack
Ward (Snipes), der arbejder for en hemmelig afde-
ling under FN, der ved relativt uortodokse metoder
sørger for at fred opretholdes i verden. Det være sig
fx at afpresse den kinesiske forsvarsminister ved at
have optaget billeder af ham sammen med meget
unge piger…

Da en flok kinesiske flygtninge findes myrdet i en
container, bliver det startskuddet til en bizar og
mystisk række hændelser. De viser sig at være led i
et internationalt komplot, hvis endemål er snigmordet
på Kinas FN-Ambassadør for derigennem at kompro-
mittere FN-institutionen og forpurre et historisk
topmøde med Kinas ledere. Da Shaw bliver beskyldt
for mordet, må han forsvinde endnu længere ned
under jorden for at opklare mysteriet og rense sit
navn. Den eneste han kan stole på er den smukke
asiatiske FN-tolk, Julia. Og situationen kompliceres
ikke mindre af, at den garvede FBI-agent, Capella

iværksætter sin helt egen efterforskning af begiven-
hederne.

Som det kan ses, er der lagt op til noget stort… eller
småt, afhængigt af, hvor højt man vil sætte sine
forventninger. Man behøver ikke at sætte dem højt.
Filmen rummer nogle gode actionscener, der faktisk
er meget spændende og velkoreograferede. Snipes’
kunnen indenfor kampsport bliver udnyttet flittigt.
Plottet er hullet som en si, og replikkerne er nogle
gange pinligt dårligt skrevet. Bl.a. kunne man godt
have undværet en mængde lommepolitiske bemærk-
ninger fra FNs generalsekretær spillet af selveste
Donald Sutherland. Ydermere har filmens producer
tænkt, at filmen måske ikke holder nok i sig selv, så
han har fået banket lyden op på et absolut maksi-
mum af, hvad øret kan klare. Ja, man kan bare bede

om at få skruet ned, men sådan skal det ikke være,
når biografen vælger at spille filmen i ”normalt”
niveau for en  film.

Filmen er da fint nok skruet sammen, og det er en af
den slags film, der ville have henrykt undertegnede
som 15-årig, men nu 10 år senere sidder man med en
flad fornemmelse efter oplevelsen. Og nåh ja, den
stjæler på et tidspunkt med både arme og ben fra
The Matrix. Det kan man jo så forholde sig til som
man har lyst. TYVEKNÆGTE! Der kommer to tviv-
lende ansigter ud af det. Et for gode actionsekvenser
og det andet for den nostalgiske 15-årig-igen følelese.



7

Annoncer

TURNUSKANDIDAT I THY
ELLER LIGNEDE AFSTAND
FRA KØBENHAVN!
Savner du et sted at sove?
Vi mangler en bofælle i vores dejlige, skæve
lejlighed på Christianshavn og
udlejer derfor et kammer med kanaludsigt sna-
rest muligt. Pladsen i kammeret
er trang, men den fælles stue og køkkenet er
stort. Månedlig husleje: 1750.-
Kontakt Karin (stud.med.) og Katrine (stud.
hort.arch.) på tlf. 32831828

FORSKNING I SUKKERSYGE
OG HJERTESYGDOM
Vi (p.t. 2 læger, 2 stud.med.er, en biokemiker og
en laborant) bl.a. arbejder med molekylær-
biologiske, biokemiske og dyreeksperimentelle
forsøg for at øge forståelsen for fedtophobning i
hjertet ved sukkersyge. Vi har indsamlet prøver
fra normale og sukkersyge grisehjerter. Vi søger
en interesseret studerende, der har lyst til at
forestå analyseringen af disse prøver. Du vil i
den forbindelse komme til at klone gener og
analysere deres aktivitet, samt at analysere fedt-
indholdet i hjertemusklen.

Du vil få grundig oplæring i laboratoriearbejdet.
Ligeledes vil du få engageret vejledning i data-
behandling, abstractpræsentation, møde-
deltagelse, artikelskrivning o.s.v. – d.v.s. alle
aspekter af forskningsprocessen. Der vil være
mulighed for at søge scholarstipendium. Projek-
tet vil tage mindst ½ år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Læge Lars Bo Nielsen eller stud.med. Emil
Bartels, klinisk biokemisk afdeling, Rigshospita-
let. Tlf 3545 3011. Email: larsbo@rh.dk eller
dbartels@rh.dk

STUDIEJOB!
Jeg søger efter en afløser til mit gamle, hygge-
lige studiejob hos en privatpraktiserende
gastrokirurg. Arbejdet består i at modtage pa-
tienterne, passe telefonen og varetage forefal-
dende  praktisk arbejde,  mens Io Christoffersen
har konsultation.
Miljøet er meget afslappet med mulighed for
faglige diskussioner (for dem som
ikke har lægeforældre). Studietrin eller tidli-
gere erfaring er underordnet. Arbejdstid er tors-
dage fra 16.30 til 18.30.  Lønnen er 95 kr. i
timen. Henvendelse til:
Io Christoffersen
Ma-To kl. 17-18
Tlf.nr.:38192026

TURNUSBYTTE
Haves: Svendborg med start 0103-00  Ønskes: Et
hospital under 1,5 times kørsel fra København
Henvendelse: 32573298

TIGNES SKIMØDE!!
Er du en af dem der har tilmeldt dig mediciner-
skituren til Tignes ,  vil vi  hermed gerne invi-
tere dig til et infomøde.  På dette møde vil vi
bla. modtage ønsker om , hvem der vil bo sam-
men , så det er vigtigt at i kommer , da i ellers
vil blive fordelt tilfældigt.
Mødet vil foregå tirsdag d. 21-11-00 kl. 17.00 i
klubben.
Kærlige skihilsner Jens , Bo og Kristoffer

VIL DU GERNE TIL USA?
Læsemakker søges til USMLE step 2.
Der skal læses intenst januar og februar, på fuld
tid og testen tages i marts i Gøteborg på compu-
ter. Jeg har alt materiale, bøger, prøvetests etc.
Ring til
33 93 55 90

FADL

SIKKER E-MAIL.
Nu har FADLs tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
fået deres egne mailadresser. Så hvis du har brug for
en tillidsmand eller spørgsmål om arbejdsmiljø kan
du skrive til:
tillidsrep-kkf@fadl.dk eller sikkerhedsrep-kkf@fadl.dk
Eller du kan møde os på FADLs sekretariat (Panum
1.2.20) Hver mandag kl. 14-15.
Med sikker hilsen
Imran, Nynne, Bue, Lotte, Kristine og Dan.

SIDSTE CHANCE
Til alle jer heldige vindere af FADLs Generals-
forsamlingskonkurrence.
Bue Juvik
Jesper Revsholm
Karen Boje Pedersen
Kasper Gymoese Berthelsen
Kolja Kvist
Kristoffer Staal Rohrberg
Michael Bakkegaard Olesen
Niclas Rubek Nielsen
Peter Roy Kirkegaard
Sabeen Malik
Sophine Boysen Krintel
Sveinar Menne
Theodoros Intzilakis

Hvis I ikke har afhentet jeres lækre håndklæder fra
Codan, så tager vi dem selv!!!! ØV BØV!!!!
Venlig Hilsen FADLs Generalforsamlingsudvalg

CASEORIENTERET, INTERAK-
TIVT PRINCIP
Ny bog fra FADL’s Forlag ”Basal og
klinisk radiologi - Thorax” af Poul
Erik Andersen
1. udgave, 1. oplag, s.128, pris 250,00 kr.
Den nye radiologibog fra FADL’s Forlag giver en
kort præsentation af den radiologiske metode,
radiologiens muligheder og en gennemgang af
det normale thoraxbillede. Til denne introduk-
tion følger et velillustreret spektrum af patolo-
giske tilstande i thorax, basale spilleregler for
tolkning af traditionelle røntgenbilleder samt en
introduktion til moderne billeddiagnostiske ap-
paraturer.

Udførlig og pædagogisk introduktion Bogen byg-
ger på samme interaktive princip som de tidli-
gere røntgenbøger fra FADL’s Forlag - med spørgs-
mål og svar til læseren. Udover over et mere
tidssvarende layout har emnet med denne bog
fået en mere udførlig og pædagogisk introduk-
tion i det normale røntgen af thorax. Og antallet
af illustrationer er fordoblet. Hver illustration
er vedhæftet patientens sygehistorie, så den ska-

ber en integreret forståelse af det patologiske
røntgen af thorax.
Bogen kan varmt anbefales, hvis man vil have en
nem indføring i radiologien!
Bogen er den første i en serie på 6 bøger. Man
kan altså vælge at købe den eller de bøger som
har ens primære interesse, hvis man mener den
fulde samling bliver for omfattende eller for dyr.

Alan Karl, 11. sem. Odense

ANNONCER
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VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 6/11-2000 – 12/11-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold     2     3    3    2    1     0    0
Arbl. Vagter     9     10    10     5    4     1    0   39
Planlagte vagter   15   15   15   15   15   15  15  105

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.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 6/11-2000 – 12/11-2000

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 4 5 4 5 9 17 12 56
07-15 udækket 2 0 0 0 0 9 6 17 30

15-23 bestilt 13 13 14 13 17 11 11 92
15-23 udækket 0 0 2 0 0 0 0 2 2

23-07 bestilt 16 10 14 11 19 13 12 95
23-07 udækket 5 4 7 4 10 1 5 36 37

ialt bestilt 33 28 32 29 45 41 35 243
ialt udækket 7 4 9 4 10 10 11 55 22
dæknings % 78 85 71 86 77 75 68

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.

ÅBNINGSTIDER PÅ
VAGTBUREAUET
Ekspeditionen har åbent:
Tirsdag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og
fra 13.00 -15.00.
Mandag 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)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK
at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Nye ansigter på Vagtbureauet !

I oktober blev der ansat 2 nye “damer” i Vagt-
afdelingen. Karen Fjeldgaard, der fortrinsvis har 11
-19-vagter og  Mona Jeppesen der udelukkende har
16-24-vagter.

I ekspeditionen er ansat Mikael Sorel. Mikael er
ansat på deltid og kan derfor ikke træffes hver dag.
Vagtafdelingen
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men undgå at ringe mellem 12.00 og 13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

Det er måske lidt tidligt, men…….. husk, ekspedi-
tionen  som sædvanlig har lukket mellem jul og nytår
også for telefonisk henvendelse.
Meddelelser fra vagtchefen & servicechefen
Daglig træffetid:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 17.00 til 19.00

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 adresser:
glh@fadl.dk  (Gitte Haupt) eller cm@fadl.dk (Caro-
line Møller).

Venlig hilsen

Gitte Haupt & Caroline Møller
Servicechef Vagtchef

ANNONCER

SPV-flyverhold 1503 !

Det nyoprettede SPV-hold dækker alle opgaver på
SPV-området. Det kan altså  både være psyk., afde-
lings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til.
Når holdet ikke er i arbejde dækkes også almindelige
SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde
på de planlagte vagter.

Krav:  Du skal kunne tage min. 4 vagter hver måned,
have haft min. 300 SPV-vagter (gerne med god psyk-
erfaring).

Yderligere information:
Til Vagtbureauet - Gitte Haupt på 35 24 54 04.
Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt
eller ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

Intensivhold 4102
søger et nyt medlem til afd. 542 KKHH

FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) tilby-
der DIG en enestående chance for at videreudvikle

din kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde
på lige fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker.

Dette indebærer at du allerede kan, eller kan
lære:
· at blande/give medicin, herunder

pressorstoffer og antibiotika.
· at tage a-punkturer, blodprøver, venyler,

ekg m.m.
· at gå stuegang med lægerne fra de forskel

lige afdelinger.
- at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
- at blive oplært i og fortrolig med elektro

nisk kardex (PDM)
· at kunne arbejde selvstændigt
· at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte
ting intensiv personale må beskæftige sig med, her-
under psykisk observation og pleje af patienter og
pårørende, akutte livs redende procedurer, opsæt-
ning og tilslutning af respiratorer/BiPAP/CPAP osv.
osv. osv.

Vi forventer at du:
· har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres

fra.
· har bestået farmakologi.
· kan tage 8 vagter om måneden i det første halve

år.
· er fleksibel, selvstændig og engageret.
· kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter.

Oplæring:
November-december.

Vagtstart:
Så tidligt som muligt i december eller november
afhængigt af hvor hurtigt du kommer gennem din
oplæring.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest tors-
dag den 16. november 2000 klokken 12.00.

Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Jens
Möhl Højberg på 35 81 21 00 efter 15.00

NYT Afdelingshold til KAS-Herlev,
intensiv afdeling, hold 4406

Der søges ca. 15 medlemmer til et nyt afdelingshold.
Holdet vil være en fast del af afdelingens personale.
Holdet vil som det ser ud i øjeblikket være tilknyttet
afdelingen det næste halve år.

Vagtbehov:
· Aften – og nattevagter alle ugens dage
· Dagvagter i weekenden

MEDDELELSER FRA
VAGTBUREAUET
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Krav:
· Min. 300 VT-timer
· Bestået farmakologi
· Kunne tage 4 – 5 vagter pr. måned

Ansøgningsfrist: Mandag  20.11.2000, kl.12:00
Stiftende holdmøde torsdag 23.11.2000, kl. 16:00 på
Vagtbureauet

Nyt, hjemme VT-hold 4633 på Nørrebro
søger ca. 8 medlemmer

Vagtbureauet har fået bestilling på et nyt hjemme
VT-hold, som skal varetage overvågning af en lille
pige. Det er en ret krævende opgave, idet barnet er
MEGET DÅRLIGT…
Barnet er ca. 1 år, og lider af spinalmuskelatrofi type
I elle II.
Prognosen for barnet er dårlig.

Udover ventilatørbistand, som udelukkende skal for-
stå de ret respiratoriske opgaver, vil der i hjemmet
være en støttepædagog, der varetager alle andre
opgaver omkring barnet.

Krav:
· Mange VT-timer
· Min. 100 BVT-timer
· Lyst til at arbejde i et privat hjem

For yderligere information, kan I ringe på Vagt-
bureauet 3524 5404

Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. november 2000 kl.
12.00 til VB

VAGTBUREAUETS FINANSSEKTION OM DIN
PRIVATØKONOMI
Hvor ser jeg, hvor meget jeg har tjent i forhold til SU-fribeløbet ? Hvornår
kommer efterreguleringen, hvor jeg med tilbagevirkende kraft fra 1. april 1999
får en lønforhøjelse ? Hvornår udbetales der fra SPV-, VT/BVT- og DIA/MVS/
CARD-puljen ?

Når du skal beregne, hvor meget du må tjene i resten af år 2000 uden at skulle tilbagebetale SU, skal du
finde din seneste lønseddel frem. Det beløb du skal regne som det optjente i dette år, er beløbet i rubrikken
”Årets A-indkomst inkl. feriepenge” ganget med 1,011. Ved at gange med 1,011 medtages det til SP (en
lovbestemt pension) indbetalte beløb. Er du tæt på fribeløbsgrænsen, læs da nedenfor artiklen ”SU-finten”
og få mulighed for at tage min. 30 vagter yderligere i år (der er stadig ledige vagter på chancen hver dag !)

Efterreguleringen fra sidste overenskomst, der udløb 1. april 1999, foretages ikke i dette år. Overenskom-
sten ventes indgået i starten af 2001, hvorefter efterreguleringen hurtigst muligt vil blive udbetalt. Du får
altså en lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft tilbage til 1. april 1999 udbetalt i starten af 2001 !

Alle hold modtager gennemsnitsløn, dvs. man modtager den samme timeløn, hvad enten man arbejder dag,
nat, hverdag eller helligdag. Hospitalet betaler nøjagtig for den vagt de modtager. Det indbetalte beløb
fordeles via lønsystemet mellem puljedeltagerne i respektive puljer. Der eksisterer tre separate puljer:
SPV-puljen, VT/BVT-puljen  og DIA/CARD/MVS-puljen (2.-dels puljen).

En gang årligt udbetales fra disse puljer, hvis der er akkumuleret et større beløb. Beløbet udbetales i
forhold til de timer, det enkelte medlem har lagt i puljen. Puljesaldi pr. 31. oktober giver udsigt til
udbetaling til VT/BVT  og til CARD/MVS, men ej til SPV og DIA. SPV har i øjeblikket et mindre underskud
i deres pulje pga. en i 1999 overset regulering af SPV-gennemsnitstimelønnen. DIA modtager ikke udbeta-
ling som følge af en politisk beslutning fra sidste år. Denne fastlagde, at kun specialer, der bidrager positivt
til en pulje, kan modtage puljeudbetaling.
Puljeudbetalingen foretages, af hensyn til medlemmernes SU-fribeløb, i starten af år 2001.

SU-FINTEN
Er du ved at have nået SU-fribeløbet, men vil gerne have mulighed for at tage flere vagter i år 2000? Så er
SU-finten lige noget for dig. Læs her, hvordan du i år 2000  kan tjene 38.260 kr. over SU-fribeløbet og
samtidig  undgå at tilbagebetale SU. Løsningen hedder en kapitalpension.

På en kapitalpension kan i år 2000 indsættes 38.260 kr. Indbetales din løn direkte fra Vagtbureauet på din
kapitalpension, indgår beløbet ikke i dit SU-fribeløb. Indbetaler du selv penge på din kapitalpension, vil
beløbet indgå i dit fribeløb.
Hæves en kapitalpension før pensionsalderen nås, betales en statsafgift på 60%, hvilket selvsagt er dyrere
end din nuværende trækprocent og AM-bidrag. Det er dog langt billigere end at tilbagebetale SU !

Du har nu følgende muligheder for de opsparede penge på kapitalpensionen:
· Hæve pengene inden pensionsalderen (f.eks. til næste år) og betale statsafgiften på 60%. Det
hævede beløb tæller ikke med i SU-fribeløbet.
· Lade dette være starten på den privattegnede pension, du alligevel vil tegne kort tid efter din
turnustids ophør.
Alle banker tilbyder kapitalpensionsordninger. Man vil normalt kunne vælge imellem flere forskellige
opsparingsmuligheder. Enten almindelig opsparing eller obligations-/aktiebaseret opsparing med mulighed
for højere forrentning, men også med større risiko.

Vær opmærksom på følgende: Dagpenge og feriepenge kan ikke indsættes på en kapitalpension. Det kan
tage et par uger at åbne en kapitalpensionskonto, hvorfor du snart skal i gang, hvis du vil benytte dig af
denne mulighed i år 2000.

Interesseret ? Kontakt Mikael Sorel eller Kirsten Carstens på Vagtbureauet. De vil kunne besvare
dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Vagtbureauet

Giraf Myre

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 6 • 15. november 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

Stillerbreve
Hvis du har skrevet under som stiller for Det
Medicinske Studenterråd til valget her til
efteråret, har du sikkert fået et brev fra
Universitetet. Det betyder ikke at du er
stillet op eller noget andet ubehageligt, og du
behøver ikke foretage dig noget...

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 21/11

Kl. 16.00
Mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Studieplan

a. Tilbagemeldinger
b. Semesterudvalg

5. Studienævnsmødet
- eksamensdatoer

6. Tillidsposter
- opfølgning på
generalforsamling

7. Møde i Århus
8. Eventuelt

ad 4 – Studieplan
a. Tilbagemeldinger om hvordan
det går – er der kommet opgave-
eksempler mm.
b. Vi mangler fortsat nye kræfter
til 2. semesterudvalget, derunder
cellebiologiudvalget. Kurset er
endnu ikke helt færdigt, så det er
vigtigt at vi gør vores indflydelse
gældende!

ad 5 - Studienævnsmødet

EKSAMEN I
FYSIOLOGI -

KUN TRE DAGE
TIL AT LÆSE!!!

- dette kunne være en af
konsekvenserne, hvis vi
studerende ikke havde
indflydelse på hvornår eksamen
bliver afholdt. Det er nemlig
sådan, at fagene kommer med
forslag til eksamensdatoer, som
derefter godkendes af
Studienævnet – og
Studienævnet er jo som bekendt
også os!

Det har før været foreslået at
bytte om på biokemi og fysiologi-
eksamenerne på 6. sem., men
det ville vi ikke have, så så blev
det som det er nu. Oprindeligt
skulle fysiologi til vinter have
været d. 2. januar, men det satte
vi også en stopper for, og flyttede
den til den 3. januar.

Men hvad synes du? Ville du have
haft det anderledes? Dine
studenterrepræsentanter i
studienævnet kan jo kun gøre
som de tror deres
medstuderende vil have det, hvis
folk ikke kommer ud af busken
selv!
På fællesmødet på tirsdag den
21/11 kl. 16 snakker vi eksa-
mensdatoer, de er nemlig på
studienævnets dagsorden dagen
efter. Se mødeindkaldelsen
andetsteds på denne side!

Studienævnets dagsorden
gennnemgås (foreligger ikke i
skrivende stund), og interessante
emner tages op.
OBS! Eksamensplanen for
forårssemestret skal godkendes,
så her er en mulighed for at få
direkte indflydelse på dine
eksamensdatoer!

ad 6 - Tillidsposter
Der er fortsat en række udvalgs-
og tillidsposter der er tyndt eller
mangelfuldt besatte da der ikke
har været så mange til møderne
efter generalforsamlingen,
derunder VKO-udvalget, Pæda-
gogisk udvalg mfl.

ad 7- Møde i Århus
Torsdag den 23/11 er der et
møde med Studenterrådene i
Odense og Århus - i Århus.
Dette er alle tiders chance til at
høre fra de andre om, hvordan det
går med deres nye studieplaner,
og vi skal finde nogen at sende
af sted (Studenterrådet betaler)

Alle er som altid mere end
velkomne, alle har stemmeret, og
alle har noget at sige.

Kaffe, the og kage – dette sørger
Christianne for.

INDRE ORGANER
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IMCC
FORSK I TROPESYGDOMME I
BRASILIEN!

Har du lyst til at bruge en måned i Brasilien, alene
eller sammen med en medstuderende, og samtidig
lære noget fagligt? Projektet foregår på patologisk
institut ved universitetet i Syo Paulo, og arbejder
med pathogene mekanismer af forskellige tropiske
sygdomme, - specielt Malaria og Leishmaniosis. Du
vil arbejde sammen med en forskningsgruppe, og få
brugt din viden praktisk. Du vil feks lære at bruge
elektronmikroskopi og identificere  kitociner og mo-
lekyler. Sproget er engelsk  og du kan komme afsted
uanset semester!

Har dette fanget din interesse, så kontakt Cæcilie
cbuhmann@hotmail.com , Sara
tangmose@hotmail.com eller Pelle:
pelle_thygesen@hotmail.com og hør nærmere, eller
kom op på IMCC kontoret, Panum inst. Bygning 9.2,
Onsdage i lige uger mellem 12-14.

Vi glæder os til at se dig!

INFOMØDE OM PRIMÆRE
SUNDHEDSPROJEKTER I BOLI-
VIA OG GHANA

Er du medicinstuderende med lyst til at arbejde se-
riøst med primær sundhed i enten Bolivia eller Ghana?
Så mød op d. 29/11 kl. 19.30 på IMCC´s kontor. Her
vil U-landsgruppen vise lysbilleder og fortælle  om
projekterne som optakt til udtagelse af nyt perso-
nale.
Nøglepunkter:
·100 % Danida finansieret.
·Udsendelse 14 mdr.
·Evt. ikke medicinsk parter kan medudsendes
på lige vilkår.
·Symbolsk løn under udsendelse, reetable
ring ved hjemkomst.
·Spanskkundskaber ingen forudsætning.

Venlig hilsen
U-landsgruppen

Basisgrupper

MEDITATION FOR MEDICINERE

Studerende er blottet for engagement og nægter at
udvide deres horisont længere end til grænserne af
deres pensum. Sådan kan man tolke den sidste tids
hårde debat, og nu må det så være tid til en solstrå-
lehistorie.

Den starter i torsdags, kl. 17 i Lille Mødesal, og den
har ført ordene Transcendental og Meditation fra
nogle gule plakater og ind i min bevidsthed.

Imponerende opmøde
Foredraget skulle have været i Store Mødesal, men
arrangementet blev flyttet til Lille Mødesal for at
lokalet ikke skulle virke for stort til de (formodede
få tilhørere. Det var dog ikke nødvendigt.
Klokken lidt over fem var der 40 siddende og en
stående (!) tilhørere, der ville bruge to timer af de-
res semester på at høre om Transcendental Medita-
tion (herfra kaldet TM). Formålet var ikke at give en
indføring i selve meditationsteknikken, men at præ-
sentere de imponerende resultater, som vores
sundhedsverden ikke kan ignorere.

Uudnyttede muligheder
De ihærdige blev dog belønnet med en lille introduk-
tion til tankerne bag TM; den ene af foredragshol-
derne blev i yderlige to timer for at præsentere TM
og svare på de mange spørgsmål.
Kort fortalt går TM ud fra, at mennesker normalt
kun udnytter 5-10% af deres mentale kapacitet, men
at man kan øve sig i at få mere glæde af sine mulig-
heder. Meditationen skal hjælpe os med at få kon-
takt med vores indre, skabende intelligens og herved
gøre vores handlinger mere vellykkede. Sindet vil -
når det får lov - søge mod den største grad af lykke.

Hvad gør de?
TM-udøvere starter på kursus for at lære teknikken
og få deres personlige mantra - et lydord, der ikke

kommer fra noget sprog, men
som “svinger” med en helt
bestemt, stimulerende fre-
kvens. I 20 minutter hver
morgen og aften skal man
lukke øjnene og meditere, og
herved bringer man sit sind i
helt ro. Under denne dybe hvil
regenererer kroppen sig selv,
og det er påvist, at puls, hud-
modstand og cortisolindhold
i blodet falder, samtidig med
at serotoninkoncentrationen
stiger. Hvor den til eksempel
er meget lav hos depressive
og aggressive personer.

Kontrolleret, klinisk forsk-
ning
400 artikler er efterhånden
blevet offentliggjort for at
bevise effekten af TM. Og vel
at mærke ikke i alternative
ugeblade eller interne
hyldestskrifter, men i aner-
kendte tidsskrifter med stor
impact factor så som Lancet
og Science. Så kvaliteten af
forskningen burde leve op til
de sædvanlige, høje kriterier.

De to foredragsholdere præ-
senterede nogle af resulta-
terne, bl.a. en svensk under-
søgelse, der oprindeligt var
sat i værk for at finde ud af,
om udøvelse af TM kunne
medføre psykiske lidelser. Forskerne fandt overra-
skende ud af, at kun 8 ud af 330.000 psykiatriske
indlæggelser måske kunne være relateret til TM,
men at TM-udøvere generelt har 200 gange mindre
risiko for at ende med en psykiatrisk diagnose end
baggrundsbefolkningen.
Med en p-værdi på p < 0,0004 viste et andet studie,
at patienter kunne nedsætte deres forhøjede blod-
tryk ved at lære og anvende TM. Og det var set i
forhold til traditionel, medicinsk behandling og en
anden meditationsform. Utroligt.
Faktisk så utroligt, at man i Canada for 30% rabat på
sin sygeforsikring, hvis man dyrker TM.
Religion eller tro
Eneste utroværdige ved aftenen var, at foredrags-
holderne meget ihærdigt fortalte, hvor lidt TM har
med religion at gøre. Det var måske for ikke at
skræmme tilhørerne væk, men det virkede kunstigt,

FØROYINGAR

Det er længe siden sidst!
Vi vil gerne møde alle jer “gamle” og alle de nye
medicinstuderende
onsdag d. 22/11-00 kl.15:00 bagest i Panum-kan-
tinen.

Vi håber vi ses.

Mvh.
Sára, Eivind og Katrin

og der var dårlig plads til debatten. For TM er tæt
knyttet til forskellige ritualer, og eftersom TM skulle
hvile på “universel viden”, bliver teorien vel netop
til en form for tro. Det er en vigtig diskussion, som
efter min mening bør følge med, hvis man vil prakti-
sere Transcendental Meditation.
Men det ændrer ikke på, at teknikkens resultater er
imponerende. Og at vi som kommende læger må
interessere os for så effektive og ikke mindst non-
invasive metoder.
Der skal siges en stor tak til doktor i bevidstheds-
udgivelse C. Bech og læge Erik Rene Oblitz for deres
glimrende foredag. Tak til dem og tak til de mange
interesserede, der valgte at få noget ud af en basis-
gruppes arbejde.
Dan Brun Larsen
Hold 504 og GIM

Lidt til pigerne...

INDRE ORGANER
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Debat
Kære Emil Hermansen!

Mange tak for indlægget i MOK nr. 8. Endelig er der én der kan udtrykke, hvad hovedparten af de københavnske medicinstuderende mener. Jeg er efterhånden træt
af at blive fornærmet af forsmåede studenterpolitikere, der i det ene indlæg efter det andet kalder mig selvcentreret, egoistisk, reaktionær eller bare latterlig. Man
føler jo næsten, at man er til vækkelsesmøde i Vestjylland, hvor de få der “har set lyset” prøver at overbevise den umælende hob om hvor dejligt, givende og lærerigt
det er at bekende sig til studenterpolitikken!

Kære politikere og andre aktive: Der er et liv udenfor Panum, som er mindst ligeså givende og lærerigt som det aktive Panum-liv. I må acceptere at jeres
medstuderende enten 1) er tilfredse med tingenes tilstand, eller 2) ikke orker at overvære timelange møder, hvor selvpromoverende “politikere” slynger om sig med
dagsordener, stillerlister, referendummer (-dummere?) og andre sindsoprivende emner.
Hvis medicinstuderende havde et latent ønske om at blive politikere, havde de nok valgt et andet studie....
Endnu en gang tak, Emil H.!

Venlig hilsen Rasmus Rabøl, 12. semester.

FARVELADEFEST IFARVELADEFEST IFARVELADEFEST IFARVELADEFEST IFARVELADEFEST I
SSSSSTUDETUDETUDETUDETUDENTERKLUBBENTERKLUBBENTERKLUBBENTERKLUBBENTERKLUBBENNNNN

18.NOVEMBER 2000 KL. 22.00 - 05.0018.NOVEMBER 2000 KL. 22.00 - 05.0018.NOVEMBER 2000 KL. 22.00 - 05.0018.NOVEMBER 2000 KL. 22.00 - 05.0018.NOVEMBER 2000 KL. 22.00 - 05.00

BILLETTER SÆLGES FRA FREDAG DEBILLETTER SÆLGES FRA FREDAG DEBILLETTER SÆLGES FRA FREDAG DEBILLETTER SÆLGES FRA FREDAG DEBILLETTER SÆLGES FRA FREDAG DEN 10. NOVEMBER OG FREMN 10. NOVEMBER OG FREMN 10. NOVEMBER OG FREMN 10. NOVEMBER OG FREMN 10. NOVEMBER OG FREM
TIL OG MED FREDAG DETIL OG MED FREDAG DETIL OG MED FREDAG DETIL OG MED FREDAG DETIL OG MED FREDAG DEN 17. NOVEMBER I BAREN 17. NOVEMBER I BAREN 17. NOVEMBER I BAREN 17. NOVEMBER I BAREN 17. NOVEMBER I BAREN I STUDEN I STUDEN I STUDEN I STUDEN I STUDENTER-NTER-NTER-NTER-NTER-

KLUBBEKLUBBEKLUBBEKLUBBEKLUBBEN.N.N.N.N.

HUSK DU KAN OGSÅ KØBE BILLETTER TIL ALLE DINE VEHUSK DU KAN OGSÅ KØBE BILLETTER TIL ALLE DINE VEHUSK DU KAN OGSÅ KØBE BILLETTER TIL ALLE DINE VEHUSK DU KAN OGSÅ KØBE BILLETTER TIL ALLE DINE VEHUSK DU KAN OGSÅ KØBE BILLETTER TIL ALLE DINE VENNER.NNER.NNER.NNER.NNER.

BILLETPRISEBILLETPRISEBILLETPRISEBILLETPRISEBILLETPRISEN ER 30.00 PR. SN ER 30.00 PR. SN ER 30.00 PR. SN ER 30.00 PR. SN ER 30.00 PR. STK.TK.TK.TK.TK.

TIL FARVELADEFESTIL FARVELADEFESTIL FARVELADEFESTIL FARVELADEFESTIL FARVELADEFESTETETETETEN VIL DU KUN VIL DU KUN VIL DU KUN VIL DU KUN VIL DU KUNNE FÅ KURERET DINNNE FÅ KURERET DINNNE FÅ KURERET DINNNE FÅ KURERET DINNNE FÅ KURERET DIN
EFTERÅRSDEPRESSION I FARVETERAPI-BAREEFTERÅRSDEPRESSION I FARVETERAPI-BAREEFTERÅRSDEPRESSION I FARVETERAPI-BAREEFTERÅRSDEPRESSION I FARVETERAPI-BAREEFTERÅRSDEPRESSION I FARVETERAPI-BAREN ELLER FÅ ET AL-N ELLER FÅ ET AL-N ELLER FÅ ET AL-N ELLER FÅ ET AL-N ELLER FÅ ET AL-
TERNATIV TIL BØGERNES SORT-HVIDE SIDER I DETERNATIV TIL BØGERNES SORT-HVIDE SIDER I DETERNATIV TIL BØGERNES SORT-HVIDE SIDER I DETERNATIV TIL BØGERNES SORT-HVIDE SIDER I DETERNATIV TIL BØGERNES SORT-HVIDE SIDER I DEN SN SN SN SN STILEDETILEDETILEDETILEDETILEDE
SORT/HVID-BAR.SORT/HVID-BAR.SORT/HVID-BAR.SORT/HVID-BAR.SORT/HVID-BAR.
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