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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.3,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok

Tryk:
Tryk 16,
Krystalgade 16,
1354 København K,
TLF: 35 32 36 26.

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes 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.

Oplag: 2000

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinsk Fagråd, Panum Instituttet 1.2.

Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd
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 forebeholder 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 følgende formater
(andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
Tekst ASCII:
(Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI:
(Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð6.1
(WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0 & 6.1 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð6.01 (Word 2.1, 6.0 & 6.01 format til Mac og PC) (ikke 7.0!)
Pagemaker 5ð6 (Aldus Pagemaker 5.0 & 6.0 til Mac og PC)
Grafik TIFF:
(Standard-grafikformat)
GIF:
(CompuServe bitmap)
BMP:
(Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG:
(Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af to følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-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 datastudiesalen.
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 indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag.

Forsider honoreres med 100,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 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) Undervisningsbygning 1.
2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg:
Kantinerne.
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 KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.
Denne uges forside: Medicinsk Fagråd
Denne

redaktion:

-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".
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6. sem. HR
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3. sem. HR

Sidste frist for
tilmelding til
humanbiologi

2. sem. HR
MOKs
deadline!!

4. sem. HR

19.00
Antroposofisk
Studiegruppe
holder møde i
fadl's mødelok.

20.00
p8'n viser
'Lærerinden'

Lang fredag i
studenterklubben

Gallaspacefest i
Klubben. For feb
´94 med venner

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

Redaktionelt

MOK & Studiet

Studievejledningen

Hej Pedram.

På den pågældende dag bestod MOK-redaktionen af Nikolaj og undertegnede, og
ingen af os kan huske hvilke tanker vi har gjort os om indlægget da vi satte det op som en
Meddelelser i stedet for i den normale Fadl-spalte. Måske fordi der ikke var andre indlæg
til Fadl-spalten i det pågældende MOK. Vi har så læst indlægget og udfra indholdet skønnet,
at det ville få flere læsere hvis det kom under Meddelelser, selvom det er indlysende, at
indlægget er en meddelelse fra KKF (altså Fadl).
Hvad angår den manglende underskrift, så sker det ofte at Fadl sender os usignerede
indlæg udfra en rimelig forventning om at indlæg fra Fadl vil blive bragt under Fadl, så den
kvikke læser selv kan regne ud at indlægget er fra, ja netop, Fadl. Det er også muligt, at jeg har
svinget saksen lidt hastigt og ramt forkert. De fleste indlæg vi modtager, ledsages af forklarende tekst, som skal klippes væk før vi sætter bladet op. Jeg tror dette er den mest sandsynlige
forklaring. Det gik lidt stærkt den mandag fordi vi kun var 2. Der er altså ingen ond vilje eller
store presseetiske overvejelser involveret.
Og til sidst: Nej, vi vil ikke trykke indlægget igen idet vi må formode, at alle, der har
læst indlægget, har fundet det indlysende, at det var en meddelelse fra Fadl. Til de læsere, der
ikke kan huske den pågældende meddelelse, kan vi fortælle at den kort nævner indgåelsen af
et forlig i en retssag mellem KKF og Pedram. Det er altså en afsluttet affære.
Synes man dette er vildt spændende og gerne vil genlæse meddelelsen, så har redaktionen de
gamle MOK i arkiv og man kan komme forbi en mandag og læse i dem.
Over and out !
Med venlig hilsen
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Studievejledningen for medicin

TRÆFFETIDER I APRIL
Dag/dato Træffetid Telefontid
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

16 - 19
12 - 15
13 - 16
12 - 15

15 - 16
11 - 12
12 - 13
11 - 12

Vejleder
Jon Prause
Synne Åberg
Christian Heilmann
Lotte Usinger

Christian Heilmann har ferie i uge 14 (1. april), uge 18 (28. april), og den 23. og 24. april
Synne har ferie i uger 16 og 17 (14. april til 24. april)
Lotte har ferie i uger 17 og 18 (21. april til 2. maj)
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Annette Jørgensen, lokale 9.1.41,
tlf. 35 32 70 92 eller 35 32 70 93

Red./Allan

Lederen
I HJERNENS ÅR!

HEJA NORGE I SKAL VÆRE VELKOMNE!
Hos mindre mentalt bemidlede medlemmer af den danske landsstamme har det vakt et ramaskrig, at norske studerende fra næste semester vælter ind på medicinstudiet i et nærmest
invasionsagtigt antal.
Her på redaktionen skal der lyde et klart og distinkt: DET VAR DA PÅ TIDE!
Nu har vi igennem de sidste mange år set karaktergennemsnittet på dette traditionsrige og
hæderkronede fag rasle faretruende langt ned. Det er efterhånden sådan, at enhver tosse med et
eksamensbevis og et snit på 6,3 kan gå direkte ind fra gaden og råbe: Mig være læge, mig ha
en million. Hvis man ikke vidste det skulle man sgu tro, at dette studie var en underafdeling
af DTU.
Det bliver der da endelig sat en effektiv stopper for med den norske indmarch. Og selvfølgelig
er danskernes reaktion straks en blanding af beklagelser og selvmedlidenhed: De (nordmændene. red) har et højere snit, De betaler ikke hvad det koster, Der bliver lægemangel.
YNK YNK YNK siger vi bare. Det er jo så typisk dansk: Bare fordi man i Norge kan tage sin
studentereksamen om en 8-9 gange, så alle kan få sig et snit på mindst 10,3. Enhver ved jo, at
danske gymnasieelever er en flok forkælede møgunger, der er opflasket på lagkage og saftevand og hvis eneste mål med gymnasietiden er deltagelse i J og P-dag. Tag jer sammen, siger
vi. Det er bare på med vanten og henover isen.
Hvad angår betalingen for studiet, ja der slår den danske smålighed da ud i lys lue. Hvis
Danmark sad inde med alle de oliemilliarder ville vi da også, ligesom Norge, spare op. Man
skal da ikke kaste gode penge efter dårlige, og betale for noget man næsten kan få gratis. Og
dybest set er det jo drukmåsen Hækkerups skyld (var han i øvrigt ikke fra Det Konservastive
Folkeparty?). Han kunne da bare have lagt linialen ordentlig dengang vi delte Nordsøen op.
Og så er der endelig det der med lægemanglen: Ærlig talt, det er da noget pjat, for der er da
ikke noget så hyggeligt som at være helt alene på en stor og mørk skadestue i dejlige, dejlige
Nordjylland.
Nordmænd er flinke, sympatiske, rare, seriøse, gode mod dyr og varmt klædt på. Og så har de
naturlig rytmesans, hvad unægtelig vil pynte på dansegulvet til festerne i Studenterklubben.
Kammerater: 1997 er udråbt til hjernens år, så helt ærlig tag lige og brug den.
red/Jon L.A.

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT
DOBBELTKLIP FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor
de sidste 12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. semester, og der er ingen dispensationsmulighed.
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen
skal attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for at få skema og attestation.
Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse
kan også udbetales som dobbeltklip.

SNYD
ikke dig selv

TIL ANATOMIEKSAMEN!
Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det hele virker lidt uoverskueligt? Vi har i
studievejledningen haft indtryk af en snigende, stigende magtesløshed overfor denne store
hurdle. Følgende skal ikke ses som den evigt gyldne 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 gentagelse med kortere og kortere interval. Følgende tager udgangspunkt i to studerende og at det meste af stoffet er kendt, d.v.s. der har været
undervist i det og I har læst det på et eller andet tidspunkt.
Start i god tid med at få overblik over hvor mange dage I har til rådighed, og med at dele
pensum op i overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd hvis nødvendigt at gennemgå
funktionel anatomi og regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke spurgt i til spotten
alligevel. Del nu pensum op således, at I er færdige med pensum 1. gang 5 dage før spotten.
Brug de sidste 4 dage på at gennemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I har svært
ved. Sidste dag hænger pensum Jer sikkert 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, ellers når I at blive grundigt trætte af hinanden, og der er liv
efter eksamen!
I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om
eftermiddagen. Når I mødes, træk lod om hvem som gennemgår det første spørgsmål for den
anden, og gennemgå skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til eksamen, og indøv den
systematiske fremstilling af stoffet. Når I er færdige med at gennemgå, hold en kort pause, og
gå derefter på studiesalen og spot dagens pensum. Herved får I ikke en uoverskuelig mængde
at spotte i dagene før spoteksamen. 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. Resten gennemgås, alt efter
hvor meget tid I har. Regionær anatomi skulle gerne vække gensynets glæde, de samme navne,
bare præsenteret på en anden måde.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen. Når man har øvet, er to
minutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I
som oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp.
Eksaminatorerne er flinke folk, som er øvede i at trække det I ved ud af Jer.
Har du ikke fået meldt dig til eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte Gitte Birkbøll på
OSVAL sekretariatet.

Disse to var aldrig kommet ind hvis den store nordiske undervisningsaftale var
underskrevet noget før!

Held og Lykke!
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OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1.
OG 2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i almen og organisk kemi være godkendte d.v.s. alle kemiøvelser.
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en
aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom
på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke
gennemfører øvelsen i indeværende semester p.g.a. sygdom skal man søge om gentagelse af
øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.

ADRESSEÆNDRINGER
Adresseændringer meddeles til:
Eksamenskontoret.
På Fase I vil adresseændringer derefter automatisk blive meddelt Matriklen. På Fase II skal
studerende, der har skiftet adresse, samtidigt meddele dette til deres klinikudvalg. Adresseændringer meddelt eksamenskontoret gives videre til matriklen. Alle skriftlige meddelelser
(f.eks. ved semesterstart og eksamen) går tabt i posten, hvis adressen er forkert !!

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE,
ONSDAG DEN 5. MARTS 1997, KL. 15.00
Til stede: Overlæge Steen Sørensen, overlæge Hans Perrild, afdelingslæge Sten Rasmussen,
stud.med.Søren Prins.
Fra sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, studentersekretær Line Kønig Wilms.
Afbud: Overlæge Birte Glenthøj, afdelingslæge Peter Hesselfeldt, stud.med. Vibeke Høg,
stud.med. Jens Rasmussen, stud.med. Tina Galle
Ej mødt: Overlæge Gorm Jensen, stud.med. Reno Tilgreen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt med enkelt rettelse.
3. Meddelelser fra formanden
Evalueringsrapport for den lægevidenskabelige kandidatuddannelse er udkommet. Der bestilles og udsendes eksemplarer til undervisningsansvarlige.
Repræsentanter for Klinikudvalget, formand Steen Sørensen, Helle Christensen og Line Wilms,
deltager i møde på Laboratoriet for Kliniske Færdigheder den 6. marts for orientering om
kommunikationselementer.
Fra klinikudvalget udarbejdes der en timeopgørelse for alle specialers brugte timer på de forskellige semestre, til brug for forhandling af ny aftale mellem Københavns Universitet og H:S.
Fra og med efterårssemestret 1997 vil 7. semester på deres første mødedag få en præsentation
af de forskellige kliniske specialer, som de vil støde på i løbet af fase II.
4. Meddelelser fra sekretariatet
Der er netop i dag blevet modtaget et opslag fra Laboratorium for Kliniske Færdigheder, som
tilbyder studenterne i de tre klinikudvalg, muligheder for at træne kliniske færdigheder såsom
droplægning, sutur, kateteroplægning, neuro-sansefærdigheder, G.U. etc i hele marts måned.
Opslaget ophænges ved sekretariatet.
5. Ændring af undervisningen på 3. semester
De problemer, der har været i forbindelse med undervisningen på det kliniske grundkursus for
3. semester, er søgt løst ved en ændring af undervisningsplanerne.
6. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Intet nyt.
7. Meddelelser fra studenterne
9. semesters studerende har været utilfredse med den sene nedlægning af hold KK-2a og
efterfølgende overflyttelse af studenterne til amtet.
8. Valg af studenterrepræsentanter
Der er ikke kommet nogle kandidater til studenterrepræsentant-posterne. Der bliver udsendt
skrivelse til 7. og 8. semester om at stille med medlemmer til klinikudvalget.
9. Eventuelt
Det har endnu ikke været muligt at finde en efterfølger for Tina Mortensen som studentersekretær. Der søges videre.
Næste møde finder sted onsdag den 2. april 1997 kl. 15.00

Styrende Organer

Mødet sluttede kl. 16.40

Referent: Studentersekretær Line Kønig Wilms

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:
Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, (vikar for Pia Henriksen) lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering,
holdsætning på 1. og 7. semester, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning)
Klinikudvalget Rigshospitalet, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid:onsdag 14.00 - 16.00
Nina Aubertin, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 12.30 - 15.30
fredag 10.00 - 12.00
Klinikudvalget Københavns Kommune, Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms, studentersekretær
Træffetid:tirsdag 15.15 - 17.15
Tine Mortensen, studentersekretær
Træffetid:tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen, sekretær
telefontid:
mandag-torsdag 11.00 - 13.00
træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00
Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon 44 53 53 00 lokal 3371
Jakob Krarup, studentersekretær
Træffetid:mandag kl. 14.00-18.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid:dagligt kl. 10.00 - 14.00

VALG AF STUDENTERREPRÆSENTANTER
I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE
Alle interesserede medicinstuderende tilknyttet Klinikudvalget Københavns Kommune indkaldes hermed til næste klinikudvalgsmøde
onsdag den 7. maj 1997 kl. 14.30, pavillon 3, Hvidovre Hospital
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning af den decentrale kliniske undervisning.
Klinikudvalgsmøderne afholdes hver den 1. onsdag i måneden kl. 15.00, hvor vi bl.a. diskutere undervisningen og de problemer, som opstår ved afviklingen af undervisningen.
Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende sammensætning:
Næstformand Tina Galle Madsen (11. semester)
Ordinær Reno T. Nielsen (13. semester)
Ordinær Søren U. Prins (10. semester - orlov)
Ordinær
Ordinær
Suppleant Lise Mondrup (11. semester)
Suppleant Ane Jæger (11. semester)
Suppleant Mikael Rewers (13. semester)
Suppleant
Suppleant

Studiet

UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Univeristet, startede i august 1989 en
prægraduat forsøgsuddannelse i humanbiologi, som fører til graden cand.scient. Pr. 1. august
1997 kan 24 studerende optages på studiet, som er et 2 1/2-årigt 2. dels studium, bestående af
tre semestres teoretisk og praktisk undervisning. Fra 1997 vil undervisningen på det 3. semester formentlig foregå på engelsk. Studiet afsluttes med et speciale af 2 semestres varighed.
Hvem kan blive optaget på studiet?
Med introduktion af humanbiologistudiet er der skabt en ny fleksibel uddannelsesform, hvor
grunduddannelsen kan variere. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte 3 års akademiske studier. Følgende er bl.a. kvalificerede til optagelse: Studerende, der senest d. 15. juli 1997
forventer at opnå kvalifikationer i form af 1. del af medicin, bachelorniveau i biokemi, biologi,
odontologi, idræt og dermed sammenlignelige uddannelser, eksempelvis fra Danmarks farmaceutiske Højskole, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Humanbiologistudiets indhold.
Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og humanpatofysiologi) samt
forskellige metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag, f.eks. molekylærbiologi, cellebiologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, forsøgsdyrskundskab, medicinsk
billeddannelse og funktionsmålinger, medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på et universitetshospital. Studiet afsluttes med et speciale, et
selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års varighed.
Hvor kan en humanbiolog forvente ansættelse?
En lang række offentlige og private virksomheder vil have glæde af en humanbiolog, eksempelvis kan nævnes medicinalindustri, bioteknologisk industri, miljøsektor, levnedsmiddelsektor
samt forskningscentre i hospitalssektoren og ved højere læreanstalter.
Ansøgning om optagelse.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres på - og indsendes til:
Studiekontoret for Humanbiologi
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Tlf. 35327528 eller 35327076
Ansøgningsfrist: FREDAG d. 11. APRIL 1997 KL. 12.00

OFFER FOR HISTORISK TRADITION ?
- MAGTKAMP ELLER UDDANNELSESKVALITET.

Kan de lægestuderende i Danmark være trygge ved lægeuddannelsen? I en netop afsluttet
evaluering af den lægevidenskabelige uddannelse vurderer 78% af de studerende, at udbyttet
af de kliniske ophold er utilstrækkeligt. 40% af de færdige kandidater vurderer, at det kliniske
ophold har haft ingen eller ringe værdig i forhold til deres arbejde som læge.
Af Stud.med. Sune Rubak, medlem af Medicinerrådet, Fakultetsrådet, evalueringsgruppen i
Aarhus.
Af Stud.med Rikke Mejer, medlem af Medicinerrådet, evalueringsgruppen i Aarhus.
Der findes under Undervisningsministeriet et evalueringscenter, som på skift tager initiativ til
vurdering af de videregående uddannelser i Danmark. Arbejdet foregår internt på uddannelserne efterfulgt af en opsamlende evaluering foretaget af en extern evalueringsgruppe nedsat
af evalueringscentret.
Den externe evalueringsgruppe for lægeuddannelsen var sammensat af personer fra Norden,
som igennem flere år har arbejdet med videreudvikling af medicinsk undervisning.
I Aarhus bestod den såkaldte interne evalueirngsgruppe af Dekan, 8 professorer/lektorer repræsenterende forskellige fagområder, samt af 3 studerende. Man skulle enes om en vurdering
af den nuværende studieform, samt eventuelle ændringsforslag.
De modstridende interesser i den interne evalueringsgruppe fik selvsagt betydning for det
færdige resultat. Derfor kan værdien af den efterfølgende bearbejdelse fra den externe
evalueringsgruppes side ikke undervurderes.
Indtil nu har det næsten været en uskrevet lov, at de universitære uddannelser ændres efter
studenteroprør med besættelser ect. Den tid er nu måske ved at være passé. I kontante vendinger fra andre end studerende lyder der nu krav til ændringer på lægestudiet. Om disse krav vil
blive efterlevet, altså om vi får højnet undervisningskvaliteten eller om det endnu engang
bliver den historiske tradition og de interne magtkampe, der vil diktere fremtidens lægeuddannelse må fremtiden vise. Vi venter med spænding.
Nedenstående anbefalinger fra den externe evalueringsgruppe kan få historisk betydning for
den danske lægeuddannelsen. Evalueringsgruppen vurderer, at der bør fokuseres på følgende
områder fremover:
Generel opprioritering af undervisning, vejledning, supervision på kliniske afdelinger.
Udarbejdelse af målsætninger i et samarbejde mellem de teoretiske fag og den primær/sekundær kliniske sektor mht. færdigheder, kompentence, patienttyper, sygdomme den
studerende skal have mødt under klinisk ophold.
Synliggørelse af undervisningsansvarlige læge, retningslinier for vejledning skal
udarbejdes.
Præsentation af de studerende med billede på afdelingen. Forbedret inddragelse af
de studerende i afdelingens arbejdstilrettelæggelse, f.eks. bør de studerende tilbydes flere selvstændige opgaver under supervision, da dette øger patientkontakt, øger motivation, øger læge/
studentkontakt, er en engageret indlæringsform. Samtidig opnåes træning i at håndtere vanskelige situationer m.v. Derudover kan de studerende medvirke på afdelingen fx. ved præsen
tation af sidste nye litteratur ifm. kon-krete problemer, egne patientkonsul-tationer, ved at
fremlægge opgaver med patientcases.
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Mere bedside-undervisning.
Brug af mindre central sygehuse ifm. klinikophold (bredt patientgrundlag,
undervisningsmotiverede læger).
Formalisering af faste krav til godkend-else af afdelinger med klinisk ophold.
Interne evalueringsmekanismer bør etableres. De studerende bør her have central
placering mhp. at sikre monitorering/opfølgning af evalueringerne. Evalueringerne bør omfatte undervisning i alle fag, enkelt kursusforløb, undervisere, kliniske ophold mv. Evalueringerne
skal gøres obligatoriske for alle fag/afdelinger, og resultater skal tilgå Studienævnet og gøres
offentligt tilgængelige.
Sammenhæng mellem teori/klinik:
Evalueringsgruppen mener, at der straks kan og skal rettes tiltag mht.:
Mindskelse af den skarpe opdeling i en teoretisk 1.del og en klinisk 2.del. Integrationen af teori og klinik bør forøges.
Mindskelse af den lange tidshorisont mellem teoretisk indlæring og klinisk oplæring
og eksamen. Argumentet so-lid basisviden før klinik holder ikke, fx. føler 3/4 af de studerende sig ikke tilstrækkelig forberedt til klinisk del.
Sikrer klinik tidligt i studietforløb.
Implementere tværfaglig undervisning (PBL).
Omplacerer teoretiske fag fra præklinisk del til klinisk del
Sikre, at de studerende arbejder med opgaver, der tager udgangspunkt i patienten.
Synliggør det teoretiske stofs relevans. Det vigtigste i indlæringsprocessen består i,
at den studerende selv oplever stoffets relevans.

Sammenhæng med videreuddannelse - Turnus:
Bekendgørelsens målsætning for den færdige kandidaten lyder: ..kunne bestride en underordnet lægestilling. Heraf fremgår, at en række kliniske færdigheder skal tilegnes i turnus.
Denne målsætning er udgangspunkt for evalueringsgruppens analyser, konklusioner og anbefalinger.
Evalueringsgruppen påpejer, at sammen
hæng mellem kandidatuddannelse/turnusuddannelse er utilstrækkelig på flere områd-er. Springet fra studerende til læge er unødvendigt stort. Det er både muligt og nødvendigt at skabe en
større sammenhæng herimellem. Det anbefales at etablere et forum for koordination af lægeuddannelsen mellem præ-/postgraduat uddannelse både på overordnet og fagspecifik plan.
I tråd med kritikken af den kliniske del af lægeuddannelsen kommenterer tidl. medi-cinaldirektør
i Sundhedsstyrelsen, Palle Juul-Jensen (UGESKR LÆGER 1994;156/40):
En styrkelse af den kliniske uddannelse af studenterne kan ske ved i højere grad at bruge
centralsygehusene (det vil sige udnytte sygehusene i Ålborg, Kolding, Randers, Silkeborg,
Herning, Esbjerg m.fl., red.).
Der skal være mere klinik til studenterne. Der skal være bedre turnusuddannelse. Der skal
være supervision på alle niveauer.
Hvordan kan det være, at der siden 1994 intet er sket i retning af mere klinik i uddannelsen,
inddragelse af flere central sygehuse etc. ?
Da disse problemstillinger var den tidligere medicinaldirektør bekendt, var/er de formentlig
også studieleder og dekan bekendt. Alligevel er intet blevet gjort!!
Da den endelige evaleuringsrapport kom til gennemlæsning for evalueringsgrupperne før offentliggørelse, gik der kun en lille uge, før fakultetsledelsen i Aarhus kunne præsentere en
skitse af en ny studieordning. Denne skitse var ændret radikalt i retning af den endelige
evalueringsrapports anbefalinger, der i høj grad lignede, hvad de studerende havde snakket om
siden 1993, starten af arbejdet med den nye studieordning i Aarhus.
I den nye skitse til lægeuddannelsen i Aarhus indgår bla. et 2 mdr.s klinikophold på central
sygehuse allerede på 3.semester 1.del. Et element, vi som studerende har drømt og snakket om
i lang tid.
Forslaget til ny studieordning er imidlertidig kun er en skitse. Det konkrete indhold til de
mange kasser med nye betegnelser er endnu ikke defineret. Således er der heller ikke taget
stilling til evalueringsrapportens anbefalinger om forbedring af klinikopholdenes kvalitet.
Det har i mange år undret, hvorfor større inddagelse af Ålborg Sygehus og Viborg sygehus i
den kliniske uddannelse endnu aldrig været på tale i Århus. Det synes ellers oplagt at inddrage
disse sygehuse, der ligger indenfor en relativ kort geografisk afstand og som begge har landsdelsfunktioner og dermed et kæmpe patientmateriale.
Måske skal svaret findes ved at kigge i historiebøgerne... Hvordan blev Aarhus universitet til ?
Det forlyder, at man engang for længe siden i København diskuterede, om det nu også var
forsvarligt at oprette et universitet i det jydske. Karakteristisk nok var det hovedsagligt professorerne, der ikke mente, at det kunne lade sig gøre. Der var både ressourcer, stillinger, titler og
prestige på spil. Imidlertid var tanken for de yngre lektorer m.fl. ikke helt fjern. En sen aften,
hvor professorerne var taget hjem til deres forstæder, blev der holdt en afstemning, der faldt ud
til fordel for det jydske, Aarhus Universitet.
Denne lille beretning synes at have skræm-mende aktualitet i Ålborgs forsøg på at deltage i den
kliniske undervisning af prægraduate kandidater.
Idag vil studieleder Ole Schmitz ikke tage stilling til spørgsmålet om større inddragelse af
Aalborg sygehus i den kliniske undervisning. Han argumenterer med følgende citat, som ingen
student hidtil har kunnet forstå argumentet i: under hensyn til, at spørgsmålet om omfanget af
Aalborg sygehus inddragelse i den kliniske undervisning var ganske uafklaret. Hvis dette
betyder, at man ikke vil diskutere inddragelse af andre sygehuse, når man aldrig har diskuteret
det før, tjahhh... så er vi vist tilbage til problemstillingen fra før Århus Universitet blev til.
De studerende har haft møde med overlægerådet i Aalborg, som er meget åbne og interesserede i at drøfte mulighederne for klinisk undervisning med Fakultetet/Studienævnet. De mangler bare, at der bliver taget kontakt til dem fra Aarhus Fakultet. Vil det ske ?
Med evalueringsrapportens klare signaler om væsentlige mangler ved vores mere eller mindre
kliniske lægeuddannelse, er det på høje tid at vi, som kommende underordnede læger, kræver uddannelseskvalitet og ikke ender som ofre i interne magtkampe!!
Alle kræfter må sættes ind på at fremme den kliniske del af lægeuddannelsen. Interne stridigheder mellem læger, sygehuse, amter, fakultet om titler, stillinger, ressourcer placeret det ene
eller det andet sted, må slutte NU !
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Studiet

SCHOLARSTIPENDIAT PÅ GRØNLAND

Til et stort forskningsprojekt i Sisimiut (Holsteinsborg) i Vestgrønland om luftvejsinfektioner
hos små børn søger vi til sommer to medicinstuderende for en periode på ½-1 år. Projektet går
ud på at følge børnene i byen og to tilhørende bygder og monitorere deres sygelighed og
vækst. For at blive udsendt skal man være på 2. del af studiet og helst have gennemgået
undervisning i øre-næse-halssygdomme og/eller pædiatri (hvilket dog ikke er en betingelse,
da man vil blive oplært herfra). Derudover skal man blot have lyst til at arbejde med småbørn
og til at bo i nogle andre omgivelser i en periode.

Fase I
Til alle studerende på 6. semester

PENSUMBESKRIVELSEN OG SOMMEREKSAMEN 1997

Sisimiut ligger på vestkysten og er Grønlands næststørste by. Der er meget gode muligheder
for udendørsliv i form af vandring, sejlads, skiløb (alpint/langrend), hundeslæde- og snescooterkørsel, jagt og fiskeri.

MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT
PANUM Instituttet · Københavns Universitet
Blegdamsvej 3 · 2200 København N

Man bliver aflønnet som scholarstipendiat, foruden at rejse og husleje bliver betalt. Man vil få
betydelig erfaring i at arbejde med børn samt kendskab til epidemiologiske metoder og EDB.
Som scholarstipendiat er man videnskabelig medarbejder, og man kan derfor desuden påregne
vejledning, medforfatterskaber o.lign.

Som følge af at der er udkommet en ny pensumbeskrivelse for fysiologi i februar (2. udgave,
1997) er der åbenbart opstået usikkerhed omkring, hvilken pensumbeskrivelse - den gamle fra
1989 (P89) eller den nye fra februar i år (P97) - der er gældende ved den kommende eksamen
i fysiologi.

Hvis man vil vide mere kan man enten ringe til en af nedenstående eller komme til

Den nye pensumbeskrivelse (P97) er udarbejdet til de studenter, der påbegyndte 5. semester i
februar 1997. P97 erstatter P89 fra og med vintereksamen 1997/98.

Informationsaften (lysbilleder, kaffe osv.) torsdag d.
10/4 kl. 19.30
hvor alle er velkomne.
Adressen er: Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Bygning 206, Statens Serum Institut,
Artillerivej 5, 2300 København S (huset er 2. hus på højre hånd fra porten, ellers spørg i
portvagten).
Med venlig hilsen
Anders Koch, læge32-683964Afdeling for Epid. Forskning, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2100 S
Kåre Mølbak, afdelingslæge32-683157
Mads Melbye, professor32-683163

2. april 1997

P89 er således fortsat gældende til og med sommereksamen 1997. Det skal bemærkes, at der
i P89 forekommer elementer, som ikke indgår (så detaljeret) i den nu anbefalede kursuslitteratur
(Berne & Levy osv.) i sammenligning med tidligere kursuslitteratur (Crone et al. osv), hvortil
P89 var skrevet. I disse tilfælde sætter den anbefalede kursuslitteratur - og dermed ikke P89 grænsen for de stillede krav. Man kan således betragte fællesmængden af kursuslitteratur og
P89" som retningsgivende for de krav, der stilles til eksamen.
Da nogle studenter på 6. semester formentlig bruger P97 under deres læsning af fysiologi, skal
jeg understrege, at P97 - som altså er justeret til den nu anbefalede kursuslitteratur - også kan
bruges ved eksamenslæsningen. Forskellene mellem fællesmængden af kursuslitteratur og
P89" og P97 er beskedne og uden betydning for løsningen af de stillede eksamensopgaver ved
sommereksamen 1997.
Jesper Brahm
kursusleder for fysiologi

Preben Homøe, 1. reservelæge35-452071Øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet,
Blegdamsvej 3, 2100 Kbh. Ø

1.SEM. KEMI ØVELSE BYTTES
Jeg har øvelse nr.4-5 d.29/4 og ønsker at bytte til d.22 eller 23/4.
Har du det modsatte problem ?
Kontakt: Nis Schlesinger TLF: 31212095 E.MAIL: nis@mdb.ku.dk.

NYT JOBOPSLAG

STUDENTERSEKRETÆR:

Studietilbud

Der er en ledig stilling på 200-300 timer som studentersekretær i Klinikudvalg Københavns
Kommune til besættelse pr. 1. august 1997.

KURSUSTILBUD FRA MEDICINSK
DATABEHANDLING

Arbejdsopgaver:
- Praktisk planlægning af undervisningen,
- Lokalereservation,
- Redigering af lektionskatalog,
- Planlægning af de studerendes kliniske ophold,
- Skemalægning,
- Formidling af information mellem afdelinger og studerende,
- Referent ved Klinikudvalgsmøder,
- Holdsætning af studerende.
Kvalifikationer:
Selvstændighed, ordenssans og akkuratesse. En humoristisk indstilling. Serviceminded.
Arbejdstid:
Arbejdstiden er på 200-300 timer om året med flest timer placeret i august/september og januar/februar. Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder.
Løn:
Kr. 89,60 i timen (+ 12% feriepenge)
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.
Eventuelle spørgsmål til stillingen, kan besvares af studentersekretær Line Kønig Wilm og
sekretær Helle Christensen på telefon 3632 2792.
Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalg Københavns Kommune, pavillon 3, Hvidovre
Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.
Ansøgningsfrist:
Senest den 1. juli 1997

Grundkursus i tekstbehandling
Kurset er et introduktionskursus beregnet for folk uden  eller med meget begrænset  kendskab til computere. Efter deltagelse, skulle folk gerne have fået et fundament, der kan anvendes
ved udarbejdelse af fremtidige opgaver og rapporter.
Kurset omfatter dokumenthåndtering, disponering og layout. Formen vil veksle mellem demonstration og øvelser.
Til kurset vil programmet Word blive anvendt.
Kurset afholdes i MDBs store lokale (9.2.14). Varighed: 5 timer.
Tilmelding sker ved henvendelse til studiesalsvagten på MDB. Vagten er at finde på datasalen
alle hverdage mellem 12 og 17.
Man kan tilmelde sig til én af følgende kursusdage:
torsdag d. 10. april kl. 14-19 (IKKE FLERE PLADSER!!)
lørdag d. 12. april kl. 10-15
søndag d. 13. april kl. 10-15
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 7. april. Deltagere optages i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages.
Deltagelse er gratis.
Mvh. Nikolaj, MDB.

Vagtbureauet

VAGTBUREAUETS SIDER ER IKKE MED PÅ WWW
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Vagtbureauet

VAGTBUREAUETS SIDER ER IKKE MED PÅ WWW

Vagtbureauet

VAGTBUREAUETS SIDER ER IKKE MED PÅ WWW
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Annoncer & Indre Organer

Annoncer
SÆLGES !!

Basal & klinisk mikrobiologi
Høiby, FADLs Forlag
1.udgave 1993
God stand, 250,-

IMCC

IMCC-KONTORET ER LUKKET FØLGENDE DAGE I NÆSTE UGE:

Basal & klinisk farmakologi
FADLs Forlag
1. udgave 1994
Som ny, 300,-

Torsdag den 17. april
Fredag den 18. april

Ring til Lisbeth: 31 24 17 85

HUSK: Månedsmøde afholdes onsdag den 23. april kl. 19.30

IMCC KØBENHAVNS MÅNEDSMØDE

SÆLGES
N. Michelsen m.fl.: KLINISK SOCIAL MEDICIN
1.udg., 1992.
SOCIALE YDELSER 1997

25,-

H.R. Wulff: RATIONEL KLINIK
3.udg., 1994.

150,-

E. Kringlen: PASIENTBEHANDLING
2.opl., 1990. (Ikke nyeste udg.)

100,-

Egeberg & Matthiessen: MEDICINSK ANATOMI I
1.udg., 2.opl., 1990.

300,-

Egeberg & Matthiessen: MEDICINSK ANATOMI II
1.udg., 1884.

400,-

-og

IMCC København afholder møde for alle sine grupper en gang om måneden
Næste månedsmøde er den 23 April kl 19.30 i IMCC lokalerne 9.2.2 på Panum.

225,-

Foreløbig dagsorden:
1. Info om grupperne i IMCC
2. Ændringsforslag til vedtægter og forretningsorden
3. IMCC og DANIDA
4. IMCC Homepage
5. Priotering af deltagere til IFMSA GA 97
6. IMCC og faglig dag 97
7. Eventuelt
Vel mødt

Jakob Krarup, formand

MRDE I IMCC PUBLIC HEALTH GRUPPEN

KØBES

Kom til mrde i Public Health gruppen i dag onsdag 9. april kl. 16.00 pD IMCCs kontor
9.2.2. Panum.

Vil du heller ikke være psykiater? Så sælg din bog til mig:
Hemmingsen m.fl.: Klinisk psykiatri
1.udg., 1994.

PD mrdet kan du hrre om de mange forskellige folkesundheds- og flygtningelejr projekter,
som du kan komme afsted pD, en del af dem allerede fra de frrste semestre. Fx. kan du komme
til Kenya allerede i Dr fra 1-6 mdr., hvor du deltager i et Danida financieret projekt om
underernFring (ideelt til fx. OSVAL).

Hilsen Silja
Tlf. 31 54 33 14

Studerende fra alle semestre er velkomne...
IMCC Public Health gruppen

Bogladen
SUPERTILBUD PC - BLODTRYKSMÅLERE
For den - relativt (thi det er jo alt) - ringe sum af DKK 298,00 kan man erhverve sig en ganske
glimrende og virksom Blodtryksmåler.
ANEROID SPHYGMOMANOMETER med manometer, ballon og bomuldsmanchet.
Vi har også andre og dyrere typer på lager.
TILBUD FRA PAPIRVAREAFDELINGEN
* Røde brevordnere - og kun røde - 3 stk. DKK 58,00 - normalprisen er DKK
stk. Du sparer altså DKK 11,00. (Kun sålænge lager haves)
* 1997 kalendere fra Mayland - en fjerdedel af året er gået, så derfor får du
nu. (Også kun sålænge lager haves)

23,00

25% rabat

MEDICINSK FAGRÅD
PRÆSENTERER:
Stormøde:
Den Nye Studieplan

Onsdag 9 april kl. 15.00 i Lundsgaard

SKELETTER & KRANIER
Her i april har vi særligt gode priser på:
* Standard skelet (A-10) DKK 2.600
* Super skelet Sam (A-13) DKK 6.000
* Kranium (A-20) DKK 700

pr.

Medicinsk Fagråd

Normalpris: DKK 3.270
Normalpris: DKK 6.850
Normalpris: DKK 910

Du skal regne med ca. 10 dages leveringstid.
KIRURGISK KOMPENDIUM - GL. UDGAVE
Vi har stadig lager af KIRURGISK KOMPENDIUM, 1. udgave, 1987 DKK 498,
Den nye udgave fra 1996 koster 2.995,00 - og den har vi naturligvis også!

Starring:
Studieleder Poul Jaszczak
Kliniker Erik Hippe
Yngre Læge Mette Worsøe
Stud.med. Peter Hallas, Brian Bjørn og
Simon Serbian
samt en studerende fra Lund.
Kom og hør om visionerne bag planen, som gør dig til en bedre læge!
http://www.studmed.ku.dk./mf
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Indre Organer

Medicinsk Fagråd præsenterer:
11 april
FREDAG I KLUBBEN
Vi afslutter studieplanstema-ugen med underholdning på scenen
kl. 15
( åbent til kl 24 )
Poolsland
amerikansk-vestkyst inspireret guitarduo

Filmklubben P8'n
præsenterer

Trio Débil
De tre tenorers tolkning af den nye studieplan
samt
noget der er grønt,
noget man kan drikke i plastikglas,
noget der er gratis,
( og selv om det er hele tre ting, kan det virkelig lade sig gøre )
Din fagrådsrepresentant står i baren, så du kan diskutere eventuelle spørgsmål i en mere
uformel stemning...

AF EN YNGRE LÆGES BEKENDELSER...
Pensum reduktion, mere klinik, problembaseret undervisning.... er det virkelig
trylleformularerne, som med ét skal gøre os alle til bedre læger? Og er det overhovedet her,
skoen trykker?
Fagrådet sendte mig afsted på en nærmest umulig opgave: Find en yngre læge, som har tid (!)
til at snakke om sine erfaringer.
Det lykkedes til sidst at opspore Lone Ross-Petersen, nyuddannet i 1994 - nu tilknyttet Kræftens Bekæmpelse. Lone påbegyndte studiet i 1986, og var dermed første årgang på den nuværende studieordning. Som de fleste andre besad hun en glad optimisme ved tanken om alt det
nye, spændende og lærerige, der ventede forude. Ikke mindst de mange ændringer med integreret 6. semester-eksamen, bedre kliniktimer mm. lød lovende.
Kan ikke løse basale problemer
Otte år senere befinder hun sig som stresset yngre læge på et sygehus i Kbh.s amt: En hverdag
præget af usikkerhed, ensomhed, med følelsen af at påtage sig et alt for stort ansvar i situationer, som studiet ikke har rustet hende til. Problemerne omfatter mangt og meget bl.a. også helt
basale spørgsmål: Hvornår må den knæopererede patient støtte på benet? Er en temperatur på
38 grader efter en operation normalt? Hvornår skrider man ind mod for højt kalciumindhold?
Lone beskriver situationen som rystende: At yngre læger ikke begår flere fejl, end tilfældet er
i dag, er i virkeligheden utroligt.
Hun pointerer samtidig, at hun nok selv har været lidt mere usikker end de fleste. Men alligevel....: Hvad er gået galt, siden man kan føle sig så fortabt efter trods alt gennemsnitligt 8 års
studie???
For megen udenadslære
Lone har selv flere mulige forklaringer, som alle skal søges i studiets opbygning: Gennemgående er studiet for forskningsbaseret. Især fase 1 bærer præg af for mange ligegyldige detaljer
fremfor overordnede principper. Alt for ofte går forståelsen tabt i bevidstløs formel-terpning.
De studerende bliver utrolig pacificeret af al den udenadslære, i stedet for at lære at tænke selv
og kunne løse problemstillinger.
Og det er jo ikke fordi, studiet overhovedet ikke kender til andre undervisningsformer. Lone
fremhæver både sansefagene (øje-øre-næse) og en lang række andre kliniktimer på fase 2,
som netop forstår at gøre stoffet relevant ved at tage udgangspunkt i et problem eller en patient.
Kritisabel klinik
Måske ikke overraskende har også Lone oplevet de spidse albuers kamp under klinikopholdene på fase 2: I skal selv tage initiativ og være engageret lyder mantraet på afdelingerne. Samtidig gør manglende planlægning og stressende læger det afsindig svært at få mulighed for at tage del i arbejdet. Fornemmelsen af at være i vejen og til besvær og - især følelsen af ikke at blive taget alvorligt er desværre en oplevelse både Lone og mange af hendes
studiekammerater oplevede på fase 2.
Til efterretning
I dag fortryder Lone ikke, at hun valgte at blive læge. Men tvivlen meldte sig mange gange
under forløbet - specielt som nyuddannet yngre læge. Som det fremgår af samtalen skyldes det
især den manglende overensstemmelse mellem, hvad studiet lægger vægt på - og hvad der rent
faktisk kræves i klinikken!
En hel del problemer kunne ifølge Lone løses ved at lægge mere vægt på analyse, syntese og
handlingsorientering: Udtrykt på en lidt anden måde handler det om at ændre udgangspunktet
for læringen: Lad os tage udgangspunkt i patienterne og deres symptomer i stedet for sygdommene.
Dette kræver gennemgribende ændringer både i strukturen, men så sandelig også i holdningen
både blandt underviserne på Panum og lægerne på de enkelte afdelinger. Og,slutter Lone,
en sådan holdningsændring kommer ikke nødvendigvis automatisk ved en studieplansændring.
Holdningsændringen skal man arbejde meget bevidst på.
Katrine Bagge Iversen / Medicinsk Fagråd

P8'ns svenske gæstekok, se nedenfor...
En film af Bo Widerberg:

Lust och fägring stor

Torsdag den 10. april kl. 20.00
Lust och fägring stor (på dansk kendt som Lærerinden)
foregår i Malmø i 1943, hvor hovedpersonen Stig går i
skole. Som de fleste 14-årige drenge er Stig meget optaget
af sex, og som mange skoledrenge har
prøvet, er han hemmelig forelsket i sin lærerinde, den
smukke Viola. Men i modsætning til de fleste almindelige
skoledrenge indleder han rent faktisk et
seksuelt forhold til Viola. Eller rettere, hun indleder et
forhold til ham. Men det er ikke uden omkostninger.
Violas halvfordrukne mand Frank opdager, hvad der går
for sig.
Kl. 18.30 serveres der svensk pølseret formedelst 20 kroner.
Tilmelding på sedlen ved fagrådets dør på FADL-gangen, senest
onsdag.

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.00. Den første aften man kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten
af sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle  også for
ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenterklubben  og på lærred. KOM GLAD !
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Basisgrupperne

VKO - BERETTIGET
UGEKURSUS I IDRÆTSMEDICIN

arrangeret i samarbejde mellem SIMS (stud.
DIMS (Dansk idrætsmed.selskab)
og

idrætsmed. selskab),
Københavns Universitet.

Dette kursus ligger i VKO perioden hvor 10. og 11. semester har undervisningsfri. Det er
VKO berettiget og målgruppen er medicinstuderende på 9. sem. og derover.
Det maximale deltagerantal er 35. og der vil blive lagt stor vægt på det praktiske d.v.s.
undersøgelsesteknik og håndgreb, selvfølgelig underbygget af teori. Vær forberedt på at vi
lige fra første dag skal undersøge hinanden, så tag dertil indrettet tøj på.
Underviserne er:

DYKKERFOREDRAG ONSDAG DEN 16
APRIL KL. 1600 - 1900
I DAM AUDITORIUM

Afd.læge Per Holmich, Kommunehosp./sct. Elisabeth.
Overlæge dr.med Inge-lis Kanstrup, KAS Herlev
Overlæge dr.med Jens Halkjær Kristensen, RH
Fysioterapeut Peter Rheinlænder, Hvidovre hospital
Afd.leder, dr.med Finn Bojsen-Møller, Panum inst.

Kurset afholdes i lab. for kliniske færdigheder, Teilum bygn. Rh., og er selvfølgelig gratis.
Foreløbig overordnet kursusplan. Ret til ændringer forbeholdes.
5 dage fra cirka. 8.00- 16.00.
Tirsdag d. 20.5.97. Introduktion: Hvad er idrætsmedicin?, hvad laver en
idrætslæge?, beh.syst. organisation og idræt, sundhed
Støttevævenes materialeegenskaber og tolerance
1. emnekreds: Kast; biomekanik, skulderbelastning
Skulderundersøgelse
Skulderskader og skadesmønstre
case stories; i grupper og plenum

og sygdom

Onsdag d. 21.5.97. Træningsprincipper, træningstilrettelæggelse og testprincipper
Biomekanik; slag, effektforst., støddæmpning ogbesk.udstyr
Undersøgelse af o.e.
2. emnekreds: Smerter
og traumer i o.e
neologisk uns. af o.e
albue-, håndleds-, hånd- og
fingerskadercase-stories; i grp. og
plenum

- Kom hvis du tænker på at dykke.
- Kom hvis du dykker.
- Kom fordi du jo alligevel ikke kan undgå spørgsmål om dykning
fra venner og bekendte.
PROGRAM :
- Intro til de fysiologiske aspekter ved dykning.
Joop Madsen. Fysiologisk institut
- Orientering om dykning, dykkersyge dens diagnose og behandling
Bent Jessen. Søværnets Dykkerskole
ALLE ER VELKOMNE

Torsdag d. 22.5.97. Forebyggelde af idrætsskader; opvarmning og udspænding
første-hjælp til idrætsskader
beh. principper
visitationsprincipper
3. emnekreds: Gang og løb
biomekaniske forhold vedr. ankel, fod og sko
uns. af læg, ankel og fod
Tapening
Skader på læg, ankel og fod
casestories; i grp. og plenum
Onsdag d. 28.5.97. Kost og væske
kredsløbsreg.
temp. reg. og beklædning.
4. emnekreds: spring og spark
bevægelsesanalyse
uns. af knæ og hofte
belastning af knæ og hofte
smerter i knæ og hofte, herunder lyskesmerter
case stories; i grp. og plenum
Torsdag d. 29.5.97 Idrætsskadeepidemiologi
hormonale forstyrrelser og spontanfrakturer
5 emnekreds: tunge løft og cykling
truncus; ryg, respiration og bugpresse
Ryguns.
Smerter i bækken og ryg
casestories; i grp. og plenum
Er du interesseret i at høre mere om kurset, er du meget velkommen til at ringe til undertegnede. Endelig, og absolut bindende, tilmelding skal ske hos Gitte Birkbøl på VKO- kontoret
på studiegangen, Panum, på dertil indrettet tilmeldingsblanket. Her er det også muligt snarest
at afhente kursusprogram.
Sidste tilmeldingsfrist er 1.5.97, men ved hurtig tilmelding er chancen for deltagelse størst.
Med venlig hilsen
Jens Rasmussen, formand for SIMS
tlf. 31218801

Ovenstående er et typisk eksempel på, at skribenten ikke er klar over hvordan man bruger
indryk, tabulator og mellemrum. Lær dig det og dine indlæg vil komme til at se godt ud i
MOK. Hvis du er i tvivl om du har sat rigtigt op, så prøv at ændre skriftstørelsen igennem hele
dit dokument, hvis det stadig ser rigtigt ud, så har du brugt ovenstående funktioner korrekt.
RED.
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Panums Inciterende Fodbold Administration

Her følger et udkast til en basisgruppe, der handler om den ædle sport, rullefodbold.
Målsætninger

Basisgruppen har til opgave at aktiverer interessen for bordfodbold blandt
medicinstuderende på Københavns Universitets, - og måske også odont.erne.

I denne forbindelse vil der blive afholdt et mesterskab hvert semester.

Det er målet, at dette mesterskab skal være udtagelse til et stort mesterskab mellem de
forskellige faculteter ved Københavns Universitet.

PIFA skal være den del af samarbejdet, der står for lægevidenskab.

Etc.
Struktur
Basisgruppen er opbygget af et hold spillere, som vælges for en periode på ét semester ved den
halvårlige general forsamling. Dette holds formål er at arrangere mesterskabet samt varetage
samarbejdet mellem de andre bordfodboldforeninger på de andre faculteter ved Københavns
Universitet. Holdet kunne fx. bestå af:

Anføreren, der repræsenterer basisgruppen overfor modstandere og evt. forhandlingspartnere.

Målmanden, der administrerer mammon og den slags kedelig ting.

En midtbane, der kan klarer projekter ad hoc.

Et angreb, der kan promovere basisgruppen ved massiv PR-føring...
Der vil være stiftende general forsamling
tirsdag den 15. april kl. 14
i klubben...!?!

DANSKE LÆGER MOD KERNEVÅBEN.
Når du læser dette er jeg til europæisk studentermøde i Spanien...vi har fået støtte fra
studenterklubben til et deltagergebyr på 100$ og afventer stadig svar fra de fonde vi har søgt
om støtte til flybilletter, bortset fra lægeforeningen, der har givet afslag. Jeg skal afholde en
workshop der om Canberra kommissionens rapport, for at få ligeså mange fælles projekter i
Europa som vi har i Norden. Jeg har vedlagt programmet for at du kan se om det ville være
noget for dig at deltage i næste år eventuelt...
9th. EUROPEAN STUDENTS CONGRESS:
INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR

Dagsorden vil være som følgende, hvor der selvfølgelig vil være åben for debat:
1 Valg af referent.
2 Valg af hold til varetagelse af de praktiske opgaver.
3 Fastlæggelse af målsætninger.
4 Mesterskabet for dette semester.
5 Evt. indlæg fra publikum.
6 Obligatorisk træning af pronator- og supinatormusklerne gennem bordfodboldspil...

BILBAO (SPAIN) UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY
9,10,11 AND 12 APRIL 1997
BUILDING UP THE EUROPE OF THE NATIONS
WEN 9-APRIL:
8:30-9:00 - Registration
CONFLICTS RESOLUTION
9:00-9:45 - Official Welcome
9:45-11:15 - Opening Lecture: Prevention: the only solution?
Nick Lewer (U.K.)
11:30-13:00- Workshops
13:30-15:00- Lunch
15:00-16:30- Workshops
17:00-18:00- Plenary Sessions
18:00-19:30- Special Sessions (Optional)
20:00-21:00- Dinner
21:00-21:45- UPV-EHU Chorus performance
THURS 10-APRIL
DEBT, POVERTY AND ARMAMENTISM
9:00-10:45 - Special Conference: Debt cancelation and peace
building up process Ann Petiffor (Jubilee 2000, U.K.) ??
11:00-13:00- Workshops
13:00-15:00- Lunch
17:00-18:00- Plenary Session
18:00-19:30- Special sessions (optional)
20:00-21:00- Dinner
21:00
- Talent show
FRI 11-APRIL
NUCLEAR DISARMAMENT AND EUROPE
9:00-10:30 - Special conference Abolition 2000 Campaign
Lars Pohlmeier (Germany)
11:00-13:00- Workshops
13:00-15:00- Lunch
15:00-16:30- Workshops
17:00-18:30- European Students Congress Closing Plenary
Said Saidian (European Representative)
Congress Copresidents
20:00-21:00- Dinner
21:00Farewell Party

PUB-VRÅL II
Desværre sneg der sig en mindre fejl ind i vores indlæg af sidste uge: Den Fænomenalt Fantastiske Færd Finder Først sted i denne uge (15) og ikke, som vi fejlagtigt havde formastet os til
at skrive, uge 14.
Derfor: Fortvivl ikke, du kan stadig nå at melde dig til; mød os i klubben idag onsdag d. 9/4
mlm. 13 og 14.
De Kærligste hilsener fra BLÆSEHESTEN.

Rusnews
KG - MØDE
Vi skal lige have det sidste på plads inden rusvejlederweekenden d. 18-19-20/4.
Vi mødes i klubben tirsdag d.15/4 kl. 15.00. Thomas gruppe 3 har forhåbentlig bestilt busser
inden da! Thomas gruppe 4 har sørget for øl og underholdning.
KG- repræsentanterne skal helst have et overblik over hvor mange der kommer med fra hver
gruppe inden mødet.
Der SKAL selvfølgelig være en repræsentant fra hver gruppe, også til LANG FREDAG.
På KG's vegne Thomas Lund.

TUTORMØDE

Har du lyst til at være med i DLMK så ring til mig på telefon 97323526.

Mine damer og herrer, så ka' det ikke blive meget værre!!
Vi tutorer skal se at få røven med os og få afholdt et møde. Så det gør vi TORSDAG D. 10
APRIL KL. 14 i Klubben.
Da vi i den senere tid har haft problemer med at stille mere end 5 ud af 20 mulige, så har vi
indgået et samarbejde med MF om prøvesmagning af FADØL inden lang fredag. På den måde
gør vi både os selv og MF en stor tjeneste.
Det ville jo være en skandale, hvis øl-anlægget ikke fungerede til den store studieplansdag, så
det skal vi altså være med til at sikre.
Et lille skridt for tutorerne, men et kæmpe spring for Panum.

Kamilla Gerhard Nielsen.

Dan

SAT 12-APRIL
Tourist Visits

Kærligst farvel
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Debat

KANTINEGUIDEN
af GourMandKlubben

FORMÅL: GourMandKlubben indfører her, hvad MOK altid har manglet, nemlig en gastronomisk spalte. Formålet er  uden omsvøb  at opnå gratis spisebilletter til kantinens
kødgryder; herudover vil vi arbejde for at højne kvaliteten af dag&nat-snitterne og
studenterbrødene samt indføre datomærkning på samme. Desuden kræver vi at få Svendborg
fastansat !
MÅLEENHEDER: I anmeldelserne gives fra 15 klyx (fra slet til gourmand).
FORSØG PÅ BESTIKKELSE: GourMandKlubbens medlemmer har oplevet det utrolige; et af
kantinens bestyrelsesmedlemmer forsøgte at købe GourManderne ved at tilbyde pladser i
kantinens bestyrelse. De ærværdige medlemmer af GourMandKlubben afviste naturligvis
dette usle forsøg på at undertrykke ytrings- og meningsfriheden på Panum Instituttet; vi ser
frem til bedre tilbud !
MEST MAD PÅ TALLERKNEN-KONKURRENCE: Med Fedtmule som protektor lancerer GMK en
konkurrence blandt kantinens brugere, der skal klarlægge spørgsmålet: Kan det faktisk lade
sig gøre at komme til at betale over 30 kroner for en overfyldt tallerken ?.  GMK afventer
med spænding rapporterne fra fronten; den heldige kartoffel vil få sit navn trykt i disse
spalter.

OFFENTLIGGØRELSE AF FADL'S
INDKOMSTSTATISTIK 1996

Bestyrelsens flertal(Husgruppe-listen -skribenmtens parentes) lovede under den ekstraordinære generalforsamling d. 26.2.1997, at statusopgørelse over indkomstniveau og -fordeling
blandt FADL's medlemmer(lægestuderende eller ej! -skribentensparentes) ville blive offentliggjort. Tallene forelå allerede ved årsskiftet. Der er således gået over halvanden måned uden
at et eneste tal er frigivet. Formand Brian Bjørns forklaring til den ekstraordinære generalforsamling om at en analyse er statistikken forsinker udgivelsen, blegner for hver dag der går...
I skrivende stund har vi tilbagelagt første kvartal af 1997, og vi venter stadig...!
Pedram Kazemi, 11.sem., bestyrelsesmedlem fra den lille opposition.

ANG: Ovenstående

Redaktionen modtog ovenstående to indlæg på papir - hvilket ikke er nødvendigt - sammen
med en diskette, hvorpå, der på ettikettet stod, at de indeholdt to filer: mok.red og mok.deb.
Det gjorde disketten bare ikke; den indeholdt kun mok.red. Redaktionen ønsker ikke en masse
palaver om at vi er alverdens ondskab og sensurerer en stakkels mand i sit forsøg på at kritisere
os, derfor har vi siddet og slidt vores små fingre for skrive indlægget ind i hånden; vi anså det
for nemmere end flere ugers eller måneders skriverier i MOK om redaktionen overholder sine
regler eller ej. RED.

VANDKVALITETSUNDERSØGELSE: Efter en kundes uheldige oplevelser med udseendet af tevandet i hovedkantinen iværksatte GMK straks en videnskabelige undersøgelse, hvis resultater
ikke kan tilbageholdes for den undrende offentlighed: Tevandet har en ekstinktionskoefficient på 3700 M-1 cm-1 ved 430 nm.
ALFONS ÅBERGS LATRINÆRE INSPEKTION: Alfonsen vil i den kommende uge, ved hjælp af sin
nys tilegnede hovednøgle, foretage en række randomiserede, dobbeltblinde inspektioner af
de latrinære faciliteter i bygning 6.
TÅRNSPRINGEREN MELDER PAS: Efter et påsketraktement på slægtsgården i de yndigt svungne
østjyske bakker har Tårnspringeren måttet sande en obstipation. GMKs klyxreserver er
utilstrækkelige, og vi opfordrer alfolket til at indsende ubrugte yndlingsklyx til undsætning.
SATELLITKANTINENS EKSISTENS TIL OVERVEJELSE: GMK forlanger en omgående ændring af
Satellitkantinens drift. Egentlig så vi helst, at kantinen blev lukket, så Svendborg kan
komme tilbage til Hovedkantinen, men som et kompromis kan vi acceptere, at Satellitten
fremover udelukkende serverer de kedelige rester fra de riges bord i Hovedkantinen. Og nu
vi er ved det: Hvad skal Panum Instituttet egentlig med sådan en mellemlang højskoleuddannelse som tandlæge-studiet ?
GMK PÅ INTERNETTET: Det måtte jo komme, og det gjorde det så. GourMandKlubben er nu i
allerhøjeste grad tilstede på internettets informationsmotorvej på email-adressen
gk@studmed.ku.dk. Vi opfordrer til kritiske indlæg, spørgsmål, kommentarer og eksotiske
opskrifter. Sådanne som findes værdige til trykning vil blive bragt i GMKs spalter.
Nu skulle man være et slet menneske, hvis ikke man kunne sove en time !
Alfons Åberg, Fedtmule & Tårnspringeren

KURSUSLITTERATUR I FYSIOLOGI
MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT
PANUM Instituttet · Københavns Universitet
Blegdamsvej 3 · 2200 København N

ANONYME INDLÆG I MOK HØRTE
FORTIDEN TIL - TROEDE VI...
Åbent brev til MOK-redaktionen vedr. indlæg bragt af unavngiven organisation i MOK
nr. XIV årg. 30 den 5. feb. 1997 side 17:
Dér kunne undertegnede og andre læsere under rubrikken MEDDELELSER finde et anonymt indlæg omhandlende undertegnedes person. Titlen lød ironisk nok: Offentliggørelse!
Af MOK-bladets redaktionelle retningslinier på side 2 i bladet fremgår ellers så flot: Af alle
indlæg skal fremgå hvem, der er ophavsmanden.
MOK-redaktionen har skrevet ordet alle med fed skrift. Man ledes derfor til at tro, at der
ikke gives dispensationer fra denne regel, hverken til individer eller til organisationer. Er der
mon sket en smutter i ovennævnte tilfælde!?
MOK-redaktionen bedes hermed sørge for, i et af semesterets kommende numre af MOK, at
bringe det pågældende indlæg i en form, der stemmer overens med redaktionens egne retningslinier. Navnlig en form, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der er ophavsmanden til indlægget. På forhånd tak.
Med venlig hilsen, Pedram Kazemi, stud.med. 11. semester.

2. april 1997

Stud. med. Jens-Ulrik Stæhr Jensen, 8. sem., har i et debatindlæg tidligere i MOK givet udtryk
for sin entusiastiske glæde ved Guytons fysiologibog, og han afslutter en længere kritik af den
anbefalede kursuslitteratur med At vælge Guytons fysiologibog, der dækker alle de relevante fysiologiske emner på en spændende og lærerig måde er logik for tanglopper, som
panumfysiologer ikke forstår!.
Der findes et væld af lærebøger inden for faget fysiologi. Visse af disse bøger, bl.a.
Berne & Levy, Ganong, Guyton, Rhoades & Tanner og West (Best & Taylor), har jævnligt
været til vurdering blandt fysiologerne, senest i efteråret 1996. Valg af kursuslitteratur er fra
fagets side bl.a. baseret på en vægtning af de enkelte delområders faglige niveau, om delområderne er opdaterede, og hvordan stoffet præsenteres i al almindelighed. Faget har på
baggrund af denne sidste bedømmelse i efteråret 96 fundet, at Berne & Levy i en samlet
vurdering fortsat er at foretrække i forbindelse med supplerende litteratur. Måske forstår fysiologer på Panum ikke logik for tanglopper, men den skavank lider en hel del andre fysiologer så også af, både her til lands og i udlandet. Hverken på August Krogh Institutet eller på de
medicinsk-fysiologisk undervisende institutter på Odense Universitet og Aarhus Universitet
bruger man Guytons lærebog. Og adskillige andre steder i verden har man ligeledes undladt
at pege på Guytons lærebog som den først anbefalede.
At vi - som mange andre fysiologer - alligevel blåstempler såvel denne som andre
lærebøger som alternative læsemuligheder er ikke i disharmoni med ovenstående. De større
bøger er i store træk ligeværdige, og det er derfor de underliggende detailniveauer, der er
udslagsgivende i vores anbefalinger. Valg af hvilken bog, man skal læse, er også et spørgsmål
om temperament, og i sidste ende afhænger udbyttet af læsningen mest af de øjne, der læser
den udkårne bog.
Jesper Brahm
Kursusleder for fysiologi
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