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Klubben og Sexekspressen proudly presents:

WORLD AIDS DAY 2000
-Lang fredagsbar i klubben til støtte

for AIDS-Fondet

”-11 smittes i minuttet

FN har udnævnt 1. december til international AIDS-dag.
En dag, hvor lys tændes og ofre mindes.

I Danmark er der nu 4500 smittede  - i verden 34 600 000 - og tallene stiger år for år.”

AIDS-Fondet

FOR HVER SOLGT GENSTAND GIVES 1 KRONE
TIL AIDS-FONDET

Kl. 18.00 Tænder vi lys langs Blegdamsvej
Kl. 22.00 Surprice BAND

Så kom og bliv´ og drik og dans og støt!!

Pr. 1. januar 2001 overgår FADL's Vagtbureau til månedsløn. Det

betyder at sidste 14-dages lønudbetaling finder sted onsdag den 3.

januar.

Alle lønsedler skal derfor være Vagtbureauet i hænde allersenest

MANDAG DEN 1. JANUAR KLOKKEN 12.00

Løn vil herefter fremover være til rådighed den sidste hverdag i hver

måned - første gang onsdag den 31. januar.

Der vil i den forbindelse være mulighed for igen at få udbetalt FOR-

SKUD.

Læs i årets sidste nummer af MOK de nye instrukser for aflevering af

lønsedler og hvordan man får udbetalt forskud.

Der vil også blive orienteret i Vagtbureauets Semsterhæfte der vil

blive sendt ud i januar.

Med venlig hilsen

FADL's Vagtbureau

København

Hey Fase 2'er

FADL, Kbh.
Kredforening
har fået lavet
et journal-
koncept til
kittellommen.
Det kan afhen-
tes på Vagt-
bureauet.
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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 FADLog Det Medicinske Studenterråd

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:

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr , årgang 33 udkommer

Torsdag:
Filmklubben viser: Buena Vista

Socail Club

Fredag:

Lørdag:
Julefrokost

Søndag:
Julefrokost

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Internetudgivelse af MOK-13.

MOK-13 udkommer ikke i papirform!!!

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000

Lang fredagsbar i samarbejde med Sex-

expressen (se forsiden)
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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
Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55, 35 32
70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk grundkursus,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
93 (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver)

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, Læge-
tårnet 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. semester)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

KÆRE INTERNATIONALE
KONTAKTPERSONER (O.A.)

Her er Nyt fra Det internationale Kontor for okto-
ber/november 2000 på web adressen http://
www.ku.dk/sa/inter/  (klik på „Dansk“ og vælg
derpå „Nyt“).
Overskrifterne er som følger:

EU nyt
* Socrates Programmet - IC-ansøgningen 2001- 2002
* FIRST seminar 29. november 2000 Stipendier
* British Chevening Scholarships, 2001/2002
* Royal Holloway, University of London, Ph.D. sti-
pendier 2002/2003
Andet
* Intensive sprogkurser i ungarnsk, University of
Pecs, 2001.

Med venlig hilsen
Det internationale Kontor
Fiolstræde 24
P.O.B. 1143
1010 København K
E-mail inter@adm.ku.dk
Tel. 35 32 29 18
Fax 35 32 39 00

SU-SPØRGSMÅL:

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at
alle spørgsmål vedrørende
SU skal rettes til universitetets SU-kontor i Fiol-
stræde 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 re-
tur med ubekendt adresse. Husk at du skal med-
bringe og fremvise fornyet årskort til eksamen, så
hvis du ikke er i besiddelse af den lyserøde fornyelses-
del, skal du straks kontakte eksamenskontoret.

Venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62

VINDER ER FUNDET

Information til alt hvad der kan krybe og gå på fakul-
tetet og institutterne om at vinderen af konkurren-
cen om universitetets visuelle identitet er kåret, det
blev Kontrapunkt, og  designudstillingen kan ses på
Panum Instituttet, i vandrehallen ved Henrik Dam
Auditoriet mandag den 4.12. - fredag den 8.12.

Flere oplysninger på http://www.ku.dk/led/design

Venlig hilsen
Jens Fink-Jensen og Kirsten Jung

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

GENERELLE REGLER I
FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af under-
visningen 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
efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere
bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin hold-
plads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1.
august for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II
for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.
Hvis man framelder sin holdplads inden disse
datoer kan man blive holdsat på semesteret igen,
uden at skulle søge om gentagelse af undervis-
ningen. Ved rettidig framelding sikrer du at plad-
sen 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 dispensationsudvalget om
gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. no-
vember 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 tilmel-
dingen.

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

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

Studievejledningen
1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER 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
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der
kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretaria-
tet.

STUDIET
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REGLER VED EKSAMEN

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt
på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det
endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi
I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

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

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

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

Dette er meget vigtigt !!!!!!

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

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

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du

har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en
eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæl-
ler som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i
samme termin.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

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

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

STUDIEOPHOLD I
UDLANDET

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

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

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

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

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

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

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

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

·KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.
For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.
Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.
At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:
·Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

·Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

·Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

·Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

·Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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OVERGANGSORDNINGER
VED IMPLEMENTERING
AF STUDIEPLAN 2000.

Overgangsordningerne er udarbejdet med hen-
blik på at skabe mindst muligt besvær for den
enkelte studerende. Samtidig ønsker man den
hurtigst mulige afvikling af den gamle studie-
ordning (G). En overgang fra en studieplan til en
anden, fra en måde at studere og tænke på til en
anden er aldrig uden problemer. Derfor vil der i
de kommende år, efterhånden som vi indhøster
erfaringer, blive foretaget løbende justeringer
af ordningen i forsøget på at opfylde visionen om
at skabe de bedste rammer for den enkelte stu-
derende. Af den grund vil denne overgangsord-
ning ikke være endelig eftersom der vil være
uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har ta-
get højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:

Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær
eksamen efter gammel ordning i de to efterføl-
gende semestre, således at der i alt gives yderli-
gere 2 eksamensmuligheder. De studerende skal
i den forbindelse være opmærksomme på, at der
ikke, som normalt, tilbydes syge-/reeksamen.

Dette vil med andre ord betyde, at har man ikke
bestået sin eksamen indenfor disse rammer
(d.v.s. senest 1 år efter studieplanens (G) op-
hør), vil man blive overflyttet til ny studieplan –
det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE
DISPENSERES fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksa-
men efter gammel ordning stadig ikke har be-
stået denne, tilbydes undervisningsplads inden-
for ny studieordning (N) (studieplan 2000) og
ved eksamen efter ny ordning fritages de for
eventuelle dele af de nye eksaminer, som de har
bestået efter gammel ordning.

Gentagelse af semestre / undervisning:

Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om

visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 4, 6, 7, 8, 11 og 12. semester
hvoraf 11. og 12.semester vil blive ekstra udbudt i
alt 2. gange, således at undervisningen  på disse
semestre kører sidste gang h.h.v. foråret 2006 og
efteråret 2006.

I henhold til dette vil det for den enkelte student
betyde, at overflytning er en realitet såfremt man i
forhold til sin studiestart blive forsinket mere end
det, der følger af nedenstående:

· feb. 1998; ved mere end 4 sem.
· sep. 1998; ved mere end 3 sem.
· feb. 1999; ved mere end 2 sem.
· sep. 1999; overflytning ved forsinkelse på
mere end 1 sem.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSAFVIKLING EFTER GAMMEL
STUDIEORDNING

und. = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret.
eks. = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning.
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form eller indhold.
gen. = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSA-
MENER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den studerende der
er startet februar 2000, som forsinkes efter…..

1. semester: Da orlov ikke er en mulighed så
tidligt indplaceres den studerende på 1. sem. (N)
studieordning.

2. semester: Vil betyde indplacering på 2. sem.
(N) med fritagelse for eksamen i bevæge-
apparatets anatomi og tidlig almen medicin
(TAS). Den enkelte studerende vil i den frigjorte
periode med fordel  kunne studere humanbiologi
m.h.p. og ellers følge undervisningen og eksa-
men i cellebiologi.

3.semester: Her vil der ikke være nogen natur-
lig indplacering på (N) ordning og 4.sem. (G) ord-
ning vil derfor blive udbudt igen. Overflytnin-
gen vil ske efter dette semester med bestået
cellebiologi, hvor indplaceringen vil ske som ef-
ter 4. semester (G) ordning.

4. semester: Den studerende indplaceres på 4.
sem. (N) og herefter ny plan med efterfølgende
modifikationer:

· Fritagelse fra dele af efterfølgende eksami-
ner der omhandler bevægeapparatets anatomi og
neuroanatomi samt TAS.
· Fritagelse for tidligt klinisk kursus.
· I den frigjorte periode skal neurofysiologi
indhentes.

5. semester: Ingen logisk indplacering på (N)
ordning, hvorfor 6.sem. (G) ordning vil udbydes
igen.

6. semester: Overflytning til (N) ordning ved ind-
placering på 6. sem.

7. semester: Indplacering på (N) studieordning
ikke hensigtsmæssig, hvorfor 8. sem. (G) udby-
des en ekstra gang. Herefter indplacering som
efter 8.sem. (G).

8. semester: Vil den studerende komme på en plan
som indbefatter:

· 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II
periode herefter: 12.sem. (G), 10. sem. (N), 11.
sem. (N) og 12. sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en plan
som indbefatter:

· 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL
II perioden, herefter: 12.sem. (G), 11. sem. (N) og
12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11.sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive over-
flyttet til (N) studieordning, som havde forsin-
kelsen ligget efter 11.sem. (G).

11.semester: Her vil 12.sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12.sem.
(N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12.
sem. (N).

STUDIET
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Fase I
TILMELDING TIL 2.
SEMESTER-
UNDERVISNING:

Der står i lektionskataloget for ny studieordning, at
tilmelding til 2 .sem. undervisning sker på Studie- og
eksamenskontoret.

Dette er imidlertid ikke tilfældet. Al henvendelse
vedrørende tilmelding/afmelding af undervisning (på
2. semester) sker hos Bianca Houlind - Med.Ana.Ins.
18.1.12
Venlig hilsen
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62

MEDICINSK-ANATOMISK
INSTITUT
Fase 1 - 4.semester
Der afholdes PRØVESPOT i anatomi
Onsdag den 13. December 2000.
Prøven omfatter 10 situationer og varer ca.20.min.
(2. min. pr. situation, til ordinær spot 4 min.)
Mødested: foran histologilokalerne 15.2

Mødetid:

Hold 401 ............................ kl. 09.00
Hold 314T............................ kl. 09.25
Hold 312T............................ kl. 09.50

Hold 313T............................ kl. 10.15
Hold 311T........................... kl. 10.40
Hold 402 ............................ kl. 11.05
Hold 404............................ kl. 11.30
Hold 405............................ kl. 12.00
Hold 406 ............................ kl. 12.25
Hold 403............................ kl. 12.50
Hold 407............................ kl. 13.15
Hold 408............................ kl. 13.40
Hold 409............................ kl. 14.05

Med venlig hilsen

Medicinsk-Anatomisk Institut

OBLIGATORISK
TILMELDING, 7.
SEMESTER

Der er obligatorisk tilmelding til 7. semester.
Tilmeldingsblanketten (som samtidig er et priori-
teringsskema) udsendes med eksamensbrevet eller
fås ved henvendelse hos studiesekretæren eller på
studie- og eksamenskontoret.
Tilmeldingsfristen er den 15. december 2000, kl.
12.00. Skemaet afleveres i postkassen ud for lokale
9.1.41.
Skal du ikke have et fuldt 7. semester, fordi du fx
skal ud på ECTS-ophold, skal du hente et særligt
tilmeldingsskema hos studiesekretæren. Bemærk at
tilmeldingsfristen er den 1. december 2000, kl. 12.00.
Evt. spørgsmål kan rettes til studiesekretær Annette
Jørgensen, lokale 9.1.41.
Bemærk!

Fase II

Studietilbud
FOREDRAG

Torsdag d. 7. december 2000 kl. 8.30-9.00, konferen-
celokalet, neurologisk afdeling, afsnit 2081/2082, Rigs-
hospitalet:

Post doc, biolog Susana Aznar: Study of the cellular
localization of 5-HT1A receptor in the rat brain.

INDBYDELSE TIL
CEREBRAL JULESTUE

Neurobiologisk Forskningsenhed er en del af
Neurocentret på Rigshospitalet beliggende i en de
smukke villaer på Juliane Maries Vej. I forsøget på
bedre at forstå, diagnosticere og behandle en række
neuropsykiatriske sygdomme beskæftiger vi os bl.a.
med neuroreceptor undersøgelser og kortlægning af
motoriske og mentale funktioner i hjernen.

JULEGUDSTJENESTE
Søndag den 3. december kl. 20.00

Vi afholder en julegudstjeneste i Trinitatis Kirke
ved Rundetårn i samarbejde med studenter-
menigheden ved Trinitatis, studentermenigheden på
KUA, studenterpræsten ved DTU, studenterpræsten
på RUC og den katolske studenterpræst fra SAKS.
Vi runder aftenen af i Trinitatis Kirkes Sognehus
med æbleskiver, julebryg og glögg.
Alle er velkomne!
Nærmere information om arrangementet eller
studenterpræstens arbejde i øvrigt fås på tlf. 35 32
70 94 eller 20 46 41 93 eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest
Venlig hilsen
Studenterpræsten ved Natur og Sund
Nicolai Halvorsen

7. semster starter den 29. januar 2001, og der i de
fleste klinikudvalg obligatorisk undervisning fra star-
ten af semesteret.
Obligatorisk tilmelding for fase II-studerende, der
har været eller skal på ECTS-ophold
Har du været eller skal du på ECTS-ophold, og skal
du som følge deraf ikke have et fuldt semester, eller
har du ikke prioriteret hospital endnu, skal du have
en særlig tilmeldingsblanket for det semester, du
skal følge i foråret 2001. Tilmeldingsblanketter fås i
lokale 9.1.41. Tilmeldingsfristen er 1. december
2000, kl. 12.00.
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   10. januar/1. august
for henholdsvis forårs- og efteråressemesteret. Ved
rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kom-
mer til at stå tom, men kan bruges til andre stude-
rende eller meritstuderende. Hvis du glemmer at
framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af under-
visningen. Du vil da kun blive holdsat såfremt der er
ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt
en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.
Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding!
Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig til studie-
vejlederne for yderligere information.

Fredag d. 15. december 2000 fra kl. 9:30-16:00
Auditoriet i bygning 93 på Juliane Maries Vej

vil vi gennem en række foredrag i dagens løb præsen-
tere den forskning, som akuelt pågår. Grundet vores
udgangspunkt i klinikken har vi traditionelt haft focus
på humane undersøgelse med PET- og SPECT-skan-
ning, men foretager også en række
dyreeksperimentielle undersøgelser. Foredragene vil
blive præsenteret af et udsnit af de ansatte ved NRU:
Læger, psykologer, pharmaceuter samt fysikere og
ingeniører.
Fase 1 og fase 2 studenter med interesse for hjerne-
forskning er meget velkomne til hele arrangementet
eller blot dele af det afhængig af, hvordan det passer
med skema, vagter etc.. Vi har lagt programmet på
vores hjemmeside www.nru.dk. Vi bestræber os på
at holde kalorie- og væskebalancen neutral under-
vejs: Som bekendt kræver hjernen alene ca. 20 W
svarende til omsætningen af ca. 4×1021 ATP moleky-
ler hvert minut!

Eksamenskontoret
Eksamenskontoret lukker kl. 13.30 - fredag den 1.
december 2000.

Der afholdes tentamen i Kemi (gammel ordning) tors-
dag den 25. januar 2001.
Der afholdes ikke sygeeksamen i faget i denne ter-
min.

Eksamensbreve udsendes ca. 8 før eksamen.

Mvh
Michael Sørensen

Annoncer (næste side)
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BOG SÆLGES:
Indre Organer, 9. udg (næsten ubrugt)   350.- kr.
Tlf: 3536 9099

STUDENTERMEDHJÆLP TIL
UNIVERSITETSBOGLADEN.
Da vi endnu ikke har emner på alle vores titler i
vores e-handel, har vi brug for en eller flere
studerende, der vil være tasteslave hos os. Ar-
bejdet består i at indtaste emner for vores medi-
cinske titler i en database, og vi har brug for din
faglige kompetence i situationer, hvor emnet
ikke er indlysende ud fra titlen.
Timeløn: dkr. 97,50
Henvendelse til
Flemming Holm Pedersen
Marketing@unibog.dk

LÆR AT UNDERVISE!
Er du studenterunderviser?
Er du interesseret i udvikling af undervisning?
Er du medicinstuderende der overvejer at
undervise?
Se her:
Det Medicinske Studenterråd tilbyder i samar-
bejde med Laboratoriet for Kliniske Færdighe-
der et pædagogisk kursus for studenter-
undervisere. – Enestående mulighed for at lære
noget om undervisningspædagogik!
Hvad går det ud på?
Det er et kursus i voksenpædagogik til
opkvalificering af personer der underviser. Der
bliver lagt særlig vægt på brug af de forskellige
nye studenteraktiverende undervisningsformer.
Kurset vil omfatte emner som: Teori vedr. pæda-
gogik og undervisning. Hvad sker der i verden
vedr. universitetspædagogik. Den nye studieplan
– krav og muligheder. Fif og håndgreb om god
undervisning. Undervisningsformerne: Case- og
PBL-metoden.
Hvordan foregår det?
Kurset består af tre formiddage og en weekends
internat. Det vil blive brugt arbejdsmetoder som
oplæg, gruppearbejde, hjemmearbejde og prak-
tiske øvelser. Cand. pæd. Ingeborg Netterstrøm
fra Laboratoriet for Kliniske Færdigheder er fag-
lig ansvarlig for kurset.
Hvem kan deltage?
Kurset retter sig mod alle studerende, der har
interesse for undervisning. Dog er kurset tænkt
primært for studenterundervisere – og især dem,
der måtte undervise medicinstuderende på
Panum. Afhængig af tilmelderantallet vil der
således blive prioriteret; men som udgangspunkt
er alle velkomne. Der kan tilmeldes ca. 25 perso-
ner.
Hvornår er det?
Kursets første del foregår på Panum Instituttet
tre formiddage fra kl. 9.00 til 12.00 i dagene 9.,
11. og 15. januar 2001. Derefter forgår anden del
som weekend-internat i dagene 19. til 21. januar
2001.
Hvorfor skal jeg deltage?
Dette er en alletiders fantastisk mulighed for at
lære noget om moderne undervisningspædagogik.
Den kommer til at præge medicinuddannelsen i
fremtiden – og nu har du muligheden for at blive
en del af eksperticen, der kan lede an.
Praktisk og økonomisk
Det Medicinske Studenterråd står for den prak-
tiske planlægning af kurset. Det bliver søgt
financiering af kurset fra diverse eksterne par-
ter. Der kan dog blive brug for et deltagergebyr
i forbindelse med weekendinternatet. Dette vil i
så fald gå til transport, kost og logi og vil maksi-
malt blive 500 kr.
Tilmeld dig nu!
Tilmelding til kurset sker ganske simpelt ved
email til rode@person.dk eller
serbian@fsr.ku.dk .

FORSØGSDELTAGERE SØGES
Vi søger forsøgspersoner til deltagelse i et vi-
denskabeligt projekt som skal vise, om man kan
måle hjernens blodgennemstrømning vha. ultra-
lyd.
Du skal være sund og rask, ikke indtage medicin
og være mellem 22-55 år. Du må ikke være gra-
vid eller amme.
Forsøget indebærer anlæggelse af venflon og en
samlet stråledosis svarende til at bo et år på
Bornholm.
Du vil få udbetalt en ulempegodtgørelse på 500
kr. Forsøget varer ca. 5 timer på en´ forsøgsdag.
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komite for  Københavns Amt.
Hvis du er interesseret er du velkommen til at
ringe til:
Læge Villads Bønding Jacobsen
Neurologisk afdeling, Næstved Centralsygehus
Tlf. 45803898, også aften.

KVINDELIGE FORSØGSPER-
SONER SRGES
Kvinder, der anvender p-piller, kan opleve at der
optræder blødningsuregelmæssigheder og andre
bivirkninger f.eks. i form af uren hud. En stor del
af disse bivirkninger skyldes det såkaldt ges-
tagene hormon, der sammen med det østrogene
hormon er ansvarlige for p-pillernes svangerskabs-
forebyggende effekt. Der arbejdes derfor på at
udvikle gestagene hormoner med så få bivirknin-
ger som muligt.
Denne undersrgelse skal belyse, om p-piller med
et nyudviklet gestagent hormon har færre bi-
virkninger end en p-pille med at andet gestagen,
der har været i brug gennem de seneste ca. 10 år;
det kunne foreløbige undersøgelser nemlig tyde
på.
Undersrgelsen indebærer, at du skal tage en af
de to p-pilletyper i 12 mDneder, at du skal føre
skema over dine menstruationer og møde til kon-
trol 6 gange. P-pillerne stilles gratis til rådighed
i undersøgelsesperioden, og hvis du tager p-pil-
ler i forvejen behøver du ikke holde pause, før du
starter på de nye. Det er frivilligt at deltage i
undersøgelsen og du kan til enhver tid trække
dig ud af undersøgelsen uden begrundelse
Undersøgelsen er godkendt af  Den Videnskabs-
etiske komite og Lægemiddelstyrelsen.
Hvis du er interesseret i at hrre mere om
undersrgelsen  bedes du kontakte:

Foreningen Sex og Samfund
Skindergade 26, 1
1159 København K
Tlf. 33139113, mandag, tirsdag og torsdag kl.
15.00-16.00
eller tlf. 48293701 dagligt 9-14.

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

TURNUSBYTTE
Har du fået turnus i københavn eller omegn og
skal vente på en plads, -men i virkeligheden   gerne
vil i gang hurtigst mulig…. Så byt med mig..
Turnusplads i Nakskov på kirurgisk afdeling med
start 1. marts 2001 haves og plads i København
eller omegn ønskes.
Kontakt Lisbeth på : 35381531 eller 26841531.

BÆRBAR SÆLGES – 1 ÅR
GAMMEL:
Toshiba Satellite 2100CDS
433mHz, 4,02GB, 32 MB Ram, 56K modem
CD-rom og diskette drev
Nypris: 8.500,-
Sælges for 5.000,- inkl. Taske original embl. + 2
års totalforsikring.
Interesseret? Kontakt Nana på 35 34 95 41

STILLINGSOPSLAG
1 stilling som studievejleder ved
medicin

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,
arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervis-
ningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.
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 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf: 35 32 70 91.

ANNONCER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 47 - 20 /11-2000 – 26 /11-2000

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 6 5 7 7 5 15 13 58
Udækkede vagter 0 2 2 4 1 5 3 17 29
Opskrevne 4 1 1 4 4 8 2

Aften 15-23
Bestilte vagter 13 12 18 16 17 9 12 97
Udækkede vagter 0 4 6 0 0 6 0 10 10
Opskrevne 12 2 6 13 18 11 11

Nat 23-07
Bestilte vagter 17 12 12 16 17 20 14 108
Udækkede vagter 10 4 4 0 8 1 7 34 31
Opskrevne 2 2 0 7 9 15 4

Bestilt i alt 36 29 37 39 39 44 39 263
Udækket i alt 10 10 12 4 9 6 10 61 23
Dæknings % 72 65 67 89 76 86 74

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 uge 47 -  20/11-2000 – 26/11-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 0 0 0
Planlagte vagter 12 12 12 12 12 12 12 84

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

VIGTIG MEDDELELSE  !!!!!

Efter den sidste lønkørsel for år 2000, den 2. januar
2001, går vi over til månedsløn.

Hvis du vil vente med at få din løn udbetalt i det nye
skatteår skal du først aflevere din lønseddel efter
den 2. januar 2001.
Hvis du vil ha’ din løn i det gamle skatteår skal din
lønseddel være Vagtbureauet i hænde senest tirsdag
den 2. januar kl. 8.00. Alt  derefter vil komme i det
nye skatteår.

HALLO FASE 2’ERE !!!!!!!!!

Her på Vagtbureauet ligger til afhentning den gratis
journalkoncept i plast til kittellommen, for alle fase
2' ere.

NYE ANSIGTER PÅ VAGT-
BUREAUET !

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.

Hilsen personalet i Ekspeditionen

VAGTBUREAUETS FINANS-
SEKTION OM DIN PRIVAT-
ØKONOMI
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 ru-
brikken ”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 chan-
cen hver dag !)

Efterreguleringen fra sidste overenskomst, der ud-
løb 1. april 1999, foretages ikke i dette år. Overens-
komsten 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 mod-
tager 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 pul-
jer: 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 under-
skud i deres pulje pga. en i 1999 overset regulering af
SPV-gennemsnitstimelønnen. DIA modtager ikke
udbetaling som følge af en politisk beslutning fra
sidste år. Denne fastlagde, at kun specialer, der bi-
drager positivt til en pulje, kan modtage pulje-
udbetaling.
Puljeudbetalingen foretages, af hensyn til medlem-
mernes 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 hed-
der 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-fri-
beløb. Indbetaler du selv penge på din kapitalpen-
sion, 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-bi-
drag. 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 næ-
ste år) og betale statsafgiften på 60%. Det hævede
beløb tæller ikke med i SU-fribeløbet.
Lade dette være starten på den privattegnede pen-
sion, du alligevel vil tegne kort tid efter din turnus-
tids ophør.
Alle banker tilbyder kapitalpensionsordninger. Man
vil normalt kunne vælge imellem flere forskellige
opsparingsmuligheder. Enten almindelig opsparing
eller obligations-/aktiebaseret opsparing med mulig-
hed for højere forrentning, men også med større ri-
siko.
Vær opmærksom på følgende: Dagpenge og ferie-
penge kan ikke indsættes på en kapitalpension. Det
kan tage et par uger at åbne en kapitalpensions-
konto, hvorfor du snart skal i gang, hvis du vil be-
nytte 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

INDRE ORGANER
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TIL VAGTBUREAUETS VAGT-
AFDELING SØGES TO LÆGE-
STUDERENDE SOM TILKALDE-
VIKARER

Arbejdet vil bestå i administration af vagtbestillinger
og besættelse af vagter i henhold til gældende in-
strukser og forretningsgange samt deltagelse i afde-
lingens forefaldende arbejde.

Løn- og arbejdsforhold følger HK-Stats-
overenskomsten som de øvrige medarbejdere i afde-
lingen. Du indplaceres på det løntrin, der ligger tæt-
test på SPV-timelønnen. Lønnen udbetales bagud
som timeløn. Lønudbetaling foregår p.t. hver 4 uge,
men vil ved årsskiftet overgå til månedsløn. Udover
grundløn ydes diverse ulempetillæg. Feriegodtgørelse
vil blive beregnet i henhold til HK-overenskomsten.

Stillingen kan søges af alle medlemmer af FADL.

Oplæring vil finde sted i begyndelsen af januar og
medio januar.

Skriftlig ansøgning fremsendes til Vagtbureauet, att.
Vagtleder Helen Bilde, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200
København N.
Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde senest
mandag den 4. december kl. 12.00

 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 forskellige afde-
linger.
at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
at blive oplært i og fortrolig med elektronisk 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 onsdag den
6. december 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 søger  medlemmer til et nyt afdelingshold. Hol-
det 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

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

Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. december 2000 kl.12:00

For flere oplysninger kan du ringe til Gitte Haupt,
VB på 35 24 54 04.

HJEMMEHOLD 4628 PÅ FREDE-
RIKSBERG SØGER 1 NYE
VENTILATØRER
…. er du glad for børn, så er dette lige
noget for dig!

Holdet varetager observation og pasning af en dreng
på 10 måneder, der er født med den meget sjældne
sygdom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk
lidelse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Drengen ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover. Arbejdet består
typisk i at montere maske og BIPAP, observere
saturationen under søvn, rengøre udstyr samt skifte
ble, give mad, lulle i søvn etc., så forældrene kan få
hvilet.

Der er tale om nattevagter alle ugens syv dage af
cirka 12 timers varighed fra kl. 21.00 til 09.00 (kan
eventuelt ændres efter aftale med forældrene, hvis
klinik eller obligatoriske timer starter før klokken
09.00).

Vi kan tilbyde – et fast job med
·Samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
fuld dreng
·Fleksible og venlige forældre, som efter aftale gerne
tager over, hvis du skal på klinik, har obligatoriske
timer e.lign.
·Sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt på
holdmøderne
·Forældrene tager selv vagten jule- og nytårsaften

Du skal ideelt have
·Min. 150 VT-timer (der kan dispenseres, så søg
selvom du ikke lige har timer nok)
·BVT-Kursus eller være villig til at tilmelde dig det
førstkommende kursus
·Mulighed for at tage 3-4 vagter pr. måned (også i
eksamensperioderne)
·Mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år
– meget gerne længere

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

Ansøgningsfrist:
Onsdag d.13 december kl. 12.00 til VB. Dine vagter
vil starte i januar (oplæring sker i starten af januar /
evt. slutningen af december). Yderligere information
fås hos holdleder Kasper Østrup Larsen, 38860023.

HÆMODIALYSE 4202

Herlevs hæmodialysehold søger 1 et nyt
medlem til oplæring i slutningen af
januar og starten af februar.

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 dagvagter

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.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagt-
plan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det.
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, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge par-
ter.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med syge-
plejerske/student,

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. jan. 2001
kl. 12.00 på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale:På afdelingen fredag den 5. jan
fra kl. 13.00.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joen-
sen, tlf. 44 88 16 03.

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

HOLDLEDERKURSUS

Igen i år afholder vi et holdlederkursus for eventuelle interesserede. Kurset løber af stabelen på Vagt-
bureauet lørdag den 9. december 2000 klokken 10.00-13.00, og nogle af de ting, der vil blive gennemgået
er følgende:
Hvad indeholder arbejdet som holdleder
Områder, som holdlederen ikke har ansvar for
Problemer; hvordan tackler man disse og hvordan løses de bedst og hurtigst?
Honorering
Opgaveløsning
Og meget andet
Hvis du er interesseret i en plads på kurset, bedes du aflevere nedenstående slip på Vagtbureauet til Maria
Busk senest torsdag den 30.december 2000 klokken 12.00.

Tilmelding til holdlederkursus
Navn
Adresse
Postnr./by
Telefonnummer
Personnummer
Evt. holdnummer

INDRE ORGANER
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FADL
FADL’S
GRUPPEFORSIKRING FOR
ÅR 2001
Som meddelt i sidste nr. af MOK har sekretariatet
den 15. november år 2000 sendt oplysninger til
BetalingsService med henblik på udsendelse af giro-
kort omhandlende forsikringspræmien for år 2001.
Som det fremgår af det fremsendte girokort er beta-
lingsfristen fastsat til den 1. december år 2000.

Det forsikringsbevis som blev udsendt i november
l999 er stadig gældende. I forbindelse med forsikrin-
gen for år 2001, udsendes der kun nye forsikrings-
beviser, hvis du vælger at skifte ”forsikrings-
pakke”.

De medlemmer, som forventer at blive kandidater i
år 2001, kan stadig være dækket af forsikringen ind-
til den 31. december år 2001. FADL’s forsikring er i
forhold til ”standard ansvarforsikring” udvidet til at
dække lejlighedsvis udøvelse af selvstændig læge-
gerning samt ”ikke erhvervsmæssig” lægehjælp, der
udøves i henhold til lægeløftet.

BetalingsService:
Nu har du også mulighed for at tilmelde din forsik-
ringspræmie til BetalingsService. Du kan enten vælge
at tilmelde dig via din bank, eller du kan også til-
melde dig via http:\www.betalingsservice.dk.

Hvis du spørgsmål til FADL’s forsikringsordning, er
du meget velkommen til at rette henvendelse til

sekretariatet. FADL’s forsikringspjece m.v. kan af-
hentes på sekretariatet.
Kontingentrestance til FADL:
Som tidligere meddelt i MOK har sekretariatet ud-
sendt rykkergirokort – vedrørende kontingentbeta-
lingen for perioden l. august år 2000 til 31. januar år
2001. Kontingentet andrager kr. 725,00 og sidste
betalingsfrist var fastsat til den 9. november år 2000.
Sekretariatet forventer, at der i indeværende uge
sendes
endnu et rykkergirokort, dog indeholdt et rykker-
gebyr på kr. 150,00 – da den reelle betalingsdato var
fastsat til den 4. oktober år 2000.

Hilsen fra FADL’s sekretariat

Anette og Linda

Filmklubben P8'n

       præsenterer
www.p8n.dk

BUENA VISTA
SOCIAL CLUB

TORSDAG 30. NOVEMBER

KL 20.00

PROGRAM
EFTERÅRET 2000

30/11 Buena Vista Social Club
- Kom og sving med cubanerne

7/12 Saving Privat Ryan
- Kan du lide surround sound?

14/12 Nightmare Before Christmas
- Gløgg og æbleskiver til alle

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger. Wim Wenders har lavet en dokumentarfilm om et cubansk

orkester bestående af tudsegamle mænd og en enkelt kvinde.
De spiller gammeldags cubansk folkemusik og opnår i deres
høje alder at spille i både Amsterdam og New York. Filmen
følger dem i den forfaldne hjemby Havana og under koncer-
terne i storbyerne i USA og Holland.

VIGTIGT
I næste uge udkommer MOK kun i form af internetudgivelse. På grund af lange debatindlæg i MOK i starten af
semesteret har MOK-redaktionen ikke penge til at trykke årets sidste MOK. MOK 13 udkommer derfor kun på
internettet på følgende adresse:

www.studmed.ku.dk/MOK

MOK13 bliver tilgængeligt på internettet mandag den 4 december.

Med venlig hilsen MOK-Redaktionen

INDRE ORGANER & MOK & P8'N
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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

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 21. november

kl. 16.00

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent

2. Future of Medical Education

3. Nyt fra semestrene

4. Meddelelser

5. Studieplan

a. Beståelsesgrænser

b. Tilbagemeldinger

c. Semesterudvalg

6. Studienævnsmødet

- eksamensdatoer

7. Tillidsposter

- opfølgning på generalforsamling

8. Eventuelt

Til stede: Anders (1. sem.), Henrik, Bjarke og Christianne

(3), Caroline, Bo og Thomas (4), Camilla (5), Jakob og

Gordon (6), Simon (orlov), Andreas og Christopher (7),

Klara (8), Bue (9) og Aleksander (13)

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Bjarke hhv. Bue

2. FUTURE OF MEDICAL EDUCATION
Kristoffer Barfod fra IMCC informerede om, at IMCC’s

moderorganisation IFMSA holder et internationalt

sommermøde i august 2001 i Aalborg, som IMCC

Danmark arrangerer. Et af emnerne er en workshop om

”Future of Medical Education”, hvor der vil være mulig-

hed for international idé- og erfaringsudvekling mellem

landene vedr. forbedring af lægeuddannelsen. Det vil

være naturligt hvis studenterpolitikere kommer med in-

put, Simon foreslår samarbejde med eksisterende lig-

nende fora. Interesserede kan se notits i MOK eller kon-

takte Nina Toft fra IMCC på ntoft@yahoo.com.

3. NYT FRA SEMESTRENE
1. SEM.:
- Man leder efter en dansk lærebog til tidlig almen me-

dicin & sundhedspsyk., en sygepleje-bog er et muligt

emne.

- Basal human biologi: Nogle har bemærket at forelæs-

ningerne ligner de respektive fags gamle forelæsninger

fra den gamle studieplan.
3. SEM.:
Christianne, Bjarke og Karen har haft møde med Deka-

nen for at afkræve information om nedskæringer der

venter senere på studiet. Han var overrasket over den

manglende information af de studerende, navnlig må-

den 3. sem. fik aflyst med. fysik på. Han kunne fortælle,

at der er udarbejdet årsværkordninger for det manglende,

og han vil komme til en af 3. sem’s forelæsninger. Tid

og sted i MOK.
4. SEM.:

- Semestertilmelding: Det er endnu ikke fastlagt hvem

man skal melde sig til 4. sem. hos, og dette er et

problem hvis man fx skal ud at rejse, og blot må lade sin

tilmelding ”sejle”. Henrik + Bjarke forfatter et brev til

administrationen om det konkrete problem, samt videre

at semestertilmelding i det hele taget bør centraliseres et

sted, for bla. at undgå fejl. Kopi til studienævnet.

- Eksamen i cellebiologi: Studievejledningen har sat

indlæg i MOK med gamle datoer, så der er forvirring

omkring hvor lang tid der kan være mellem at man

består den skriftlige hhv. spotten. Gordon snakker med

studievejledningen.
5. SEM.:
Camilla fortæller at mange har problemer med at del-

tage i dyreforsøgene, navnlig kanin-øvelsen. Efter en kort

diskussion besluttes det, at Camilla skriver et oplæg til

næste møde, hvor emnet tages op som et punkt.
7. SEM.:
Problemet med genetik-forelæsningernes placering i det

alt for lille Dam-aud. er blevet nævnt for den ansvarlige

(Nina Grosman), som retter fejlen. Det er et tiltagende

problem, at Lundsgaard efterhånden er det eneste audito-

rium af tilstrækkelig størrelse, også på fase II; fremmø-

det til farma/mikro-forelæsningerne er også næsten for

stort.

4. MEDDELELSER
- Pædagogisk kursus: Birgitte er medarrangør af et nyt

pædagogisk kursus for studenterundervisere, men mang-

ler 3-4 andre til diverse småopgaver. Kurset foregår d. 9.,

12. og 15. januar kl. 9-12 samt weekenden d. 19.-21.

januar. Det foreslås at kurset gøres obligatorisk for stud.

undervisere, hvilket der er enighed om er en god ide.

- Gordon: MOK mangler penge pga. stort sideantal for-

årsaget af debatten. De har søgt FADL om penge, men

bliver måske nødt til kun at udgive det sidste nummer

på internettet.

5. STUDIEPLAN

A. BESTÅELSESGRÆNSER
Jens-Ulrik, Bjarke, Aleksander og Klara har forfattet et

brev til studienævnet om, hvad MSR’s holdning er til

beståelsesgrænser ved integrerede eksamener under den

ny studieordning. Vi mener, at der bør være tale om en

helhedsvurdering hvor hvert af de indgående fagområder

ikke behøver være bestået hver for sig, men at der i

helhedsvurderingen skal være mulighed for at dumpe

hvis man er fuldstændig blank i et emne. I øvrigt bør

eksamen være integreret fremfor en samling af fag-

specifikke spørgsmål, og en ideel prøve vil prøve studen-

terne bredt ved at give dem mulighed for at brede sig i en

opgave af forholdsvis fri karakter.

B. TILBAGEMELDINGER
Kemi: Der er undtagelsesvist udarbejdet en slags pensum-

liste pga. usikkerhed blandt undervisere og studenter.

Den ligner dog den gamle alt for meget, og der endog

sidehenvisninger i. Tutorerne + studienævnet arbejder

videre med problemet, samt med at få underviserne til

at bruge patobiologi-timerne til det de er beregnet til, og

med prøveeksamenssættet.

Se desuden under punktet nyt fra sem.

c. Semesterudvalg
1. semester-udvalget: Bo melder tilbage herfra.

2. semester-udvalget: Andreas melder tilbage. Han får i

fremtiden hjælp af Thomas Erstad og Caroline, 4. sem.

6. STUDIENÆVNSMØDET
Eksamensdatoer sommer 2001: Eksamen i Sundheds-

psykologi ligger problematisk kort tid efter cellebiologi-

eksamen. Vi vil forsøge at få lagt den i god tid inden i

stedet, sådan som den har ligget i fohold til Anatomi I

på 2. sem. gammel ordning. Endvidere vil vi prøve at

samle den mundtlige eksamen i Anatomi II så den afvik-

les på kortest mulig tid, af hensyn til læsemakkere mm.

7. TILLIDSPOSTER
Pga. manglende fremmøde til generalforsamlingen og

efterflg. fællesmøder manglede nogle udvalgsposter be-

sættelse:

MOKs bestyrelse: Caroline + Bue

Pædagogisk udvalg: Bo + Anders

VKO-udvalg: ?

8. EVENTUELT
Studenterrådssekretær: Bue undersøger forholdene på an-

dre studier vedr. normering, afregningsmetode mm.

NÆSTE MØDE:
TIRSDAG DEN 12/12 KL.
16

Har du snakket med dit
Studenterråd i dag?

- hvis ikke har du
chancen her!

INDRE ORGANER
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IMCC og Basisgrupper

MEDICINERREVYEN 2001
Her er

London, her

er London..

Vi bringer en hilsen
til alle revyfolk, og
minder om
det næste møde i
rækken. Det løber
af stablen onsdag
d.29 november (og
for dem der har sendt deres personlige sekretær på
ferie er det altså i dag) klokken 20 i klubben.
Ydermere minder vi om at man har mulighed for at
spendere en weekend i fornøjeligt selskab i den kom-
mende weekend, hvor der vil være mulighed
for at komme af med sin kreative tilbøjeligheder.

Det var London, det var London..

PAF - PANUMS
FRILUFTSFORENING
Vinterens fortsatte arrangementer:
Tur: Sejlerhygge, foredrag.
Fiskeri: Kuttertur i feb. For at

undgå sildehelvede
Fluebinding i de mørke
aftener

Jagt: Nye jægere fejres sam
tidig med vores nye lo
kaliteter Der kommer
flere skydebaneture
Jagttegnskursus

Alle datoer kommer på, og hvis i vil høre mere så
ring eller stop mig på gangen. Der vil også komme
tilmældings frister med betaling pga. dårlig erfaring
med opmødet.
Jagttegnskursus:
SÅ ER DET SNART SIDSTE FRIST FOR AT NÅ
DET!!!!!!!!!!!!!!!
Januar er måneden hvor vi igen vil lave et hurtigt og
billigt jagttegn’s kursus. Du kan simbelthen tage et
jagtegn gennem PAF for under 1000 dkr. Man skal
selv læse teorien, men våbenkurset er der registre-
ret lærer til. Er du interesseret så kan tilmælding
ske til Bjørn Reseke 28151884 eller email
bjreseke@mdb.ku.dk.
Aberdabei: Vi skal gøre vores lokaler istand og dette
koster lidt af JERES tid. Jeg som jer er ikke vildt
interesset i at bruge forfærdeligt med tid på dette,
så jo flere, jo bedre. Vi har rengjort med rimelighed
og der skal males. Jeg har bestilt maling, pensler,
osv.  Så når dette kommer er datoen at finde i MOK.
VH Bjørn Reseke
Overlevelse for the cool one: Alternativet til skife-
rien: Er du til kulde, sult og snehuler? Så tag med
PAF på kursus i vinteroverlevelse. Kurset afholdes
af Svenska överlevnadssallskapet og finder sted i
uge 6, 2001, 15 km nord for Kiruna. Dette er i nord
Sverige.
Se mere på www.survive.nu . Hvis du er interesseret
kan du skrive til sv_rasmussen@hotmail.com . SES
der ude, Søren Cool

TRAUMEDAGE2000
-en succes for studerende
SATS – Studerendes Anæstesiologiske Traumatologiske Selskab – afholdt 21-23 sept. i år ”Traumedage 2000”, hvor
100 studerende fra hele landet var samlet til et tværfagligt kursus om den initielle behandling af svært tilskadekomne.

For studerende – af studerende
Efter en del planlægning afholdte SATS-København for godt 2 måneder siden det første traumekursus for
medicinstuderende ved de 3 universiteter i Danmark. Af de 100 deltagere var 29 fra Århus Universitet, 15 fra
Odense Universitet og resten fra Københavns Universitet. Søgningen var stor, og der var desværre ikke plads
til alle.

Programmet
Kurset var tilrettelagt som et 3-dages program, hvor formiddagene anvendtes til traditionelle forelæsninger af
mere teoretisk art. Den første dag blev brugt til gennemgang af ABC, præhospital behandling, overflytninger/
transporter. Om eftermiddagen blev der afholdt workshops i ABC for grupper af 5 studerende af gangen, hvilket
gav mulighed for individuel undervisning. Her var det således muligt for deltagerne at opleve, hvorledes den
kliniske belutningsproces foregår omkring hårdt skadede patienter. Altså ”Hands-on-training” under direkte
supervision af en anæstesiolog. Efter det tilrettelagte program fik vi besøg af lægeambulancen, der havde tid
til at vise de deltagende, hvordan sådan en er indrettet, og hvilket udstyr lægen og hans assistent har med ud.
Kursets 2. dag blev benyttet til en gennemgang af skaderne i CNS og thorax om formiddagen. Senere samme
dag var der workshops omkring traumerøntgenbilleder, skader og beskyttelse af columna cervicalis samt
undervisning i behandling af brandskader. Al denne undervisning foregik i mindre grupper. Cheflægen fra Norsk
Luftambulanse, Pål Madsen, forelæste om brug af redningshelikopter i forbindelse med redninger i svært
tilgængeligt terræn samt ved transporter over større afstande. Han holdt også et oplæg om farer og faldgruber
ved diagnostiseringen af hypothermi samt om den egentlige behandling af dette.
På kursets sidste dag var der besøg fra Sverige. To kirurger fra Lund holdt inspirerende forelæsninger med to-
vejs-kommunikation om abdominale samt ortopædiske skader. Som afslutning fortalte en katastrofepsykolog
om metoder til håndtering af psykisk belastende situationer for behandlere samt debriefing.
Underviserne var hentet blandt eksperter på områderne, og dette gjorde det muligt at holde et højt fagligt
niveau gennem hele kurset.

Sociale aktiviteter
Kurset blev afholdt i formidable omgivelser hos Pharmicia & Upjohn ved Christianhavns Kanal, hvor også alle
måltider blev indtaget. Torsdag aften var der sejltur på Københavns kanaler for deltagere og undervisere, og
her var der rig mulighed for at lære studerende fra de andre universiteter at kende over et par øl. Der blev
således skabt en god og afslappet stemning blandt alle deltagerne. Fredag aften var afsat til festmiddag, og
herefter var der bytur i den store stil for dem der havde lyst, og det gik ikke stille for sig da over et halvt
hundrede opvarmede medicinstuderende indtog midtbyen.

Evaluering
Når man ser bort fra enkeltheder og problemer, der givet vil opstå, når der er tale om førstegangsplanlægning,
blev kurset alt i alt en succes. Det var 3 spændende dage med både godt fagligt udbytte og hyggeligt socialt
samvær. Næste år er Traumedage 2001 henlagt til Århus, hvor vi også regner med en god oplevelse.
SATS

PANUM D. 21/11-2000, TIL STUDIEADMINISTRATIONEN, STUDIENÆVNET FOR MEDICIN OG DEKANATET
Da jeg snart er færdig med 3. semester samt har gennemført det prækliniske ophold, henvendte jeg mig i slutningen af forrige uge til Gitte Birkbøl og Anette Jørgensen,
9.1.41 for at tilmelde mig 4. semester eller at få oplysninger om til hvem dette skulle gøres. Her fandt jeg ud af, at der stadig ikke er styr på hvem der skal administrere
4. semester, og at der derfor heller ikke er nogen officiel mulighed for på nuværende tidspunkt at tilmelde sig dette semester. Dette mener jeg er fuldstændig uacceptabelt
samt værende et stort problem for de studerende, da der er langt flere end jeg der grundet den tidlige afslutning af semesteret ikke kommer på Panum Instituttet i hverken
december eller januar måned. For at give nogle hurtige eksempler er der er fx nogen der tager ud at rejse og andre der ikke lige skal have deres prækliniske ophold på
Rigshospitalet og således ikke lige er i nærheden af Panum Instituttet.
Beskeden om at jeg derfor skal lave en skriftlig ansøgning om at blive optaget på næste semester og aflevere denne hos Gitte Birkbøl og Anette Jørgensen, 9.1.41 inden
semesterets slutning, finder jeg ikke særligt betryggende! Tænk hvis nu ansøgningen bliver væk, eller der er én der “glemmer” at formidle den videre til den rette person
når en sådan bliver ansat! - Kan det være rigtigt! Eftersom det gør sig gældende, at der er en person der styrer tilmeldingen til hvert enkelt semester, mener jeg at man
snarest muligt bør tilstræbe at centralisere dette omkring en enkelt instans, for at sikre at der i fremtiden ikke opstår lignende situationer for de studerende. En
centralisering af tilmeldinger til semestrene vil også gøre det muligt, at tilmelde sig semestret over internetet ligesom det allerede nu er muligt at tilmelde sig både
eksamen og forny sit årskort. Vi lever jo i det 21. århundrede! - En sådan tilmeldingsmulighed vil være med til at sikre den studerendes rettigheder og således kunne give
én en kvittering på ens tilmelding!
MVH
Henrik Højgaard Frederiksen, Hold 308, medlem af MSR samt kommende medlem af studienævnet

Debat

INFOMØDE OM PRIMÆRE
SUNDHEDS-
PROJEKTER I
BOLIVIA OG
GHANA
Er du
medicinstuderende
med lyst til at
arbejde seriøst
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, reetablering ved
hjemkomst.
·Spanskkundskaber ingen forudsætning.
Venlig hilsen U-landsgruppen

INDRE ORGANER & DIALOG


