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MOK

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: L-FEM
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".

Dag Onsdag
Morgen
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
Aften

Torsdag

Fredag

6. sem. HR

3. sem. HR

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

MOK
nr. 24 årg. 29
udkommer

5. sem. HR

1. sem. HR

2. sem. HR
4. sem. HR

MOKs
deadline!!

18.00 Lægefaglig
forening for etniske
minoriteter holder
tema-aften i Damaud.
19.30 IMCC måneds- 19.30 P8'n viser
møde i lokale 9.2.2
en film.
Møde i antroposofisk
studiekreds i FADLs
mødelok.

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

Studievejledningen

Studiet

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i april
Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

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

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

Jon Prause
Synne Åberg
Christian Heilmann
Lotte Usinger

Christian Heilmann har ferie i uge18 (28. april), og den 23. og 24. april
Synne har ferie i uge 17 (24. april)
Lotte har ferie i uge 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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:
Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.
Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet, kan du få en erklæring, der dokumenterer din
ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men dit
eksamensnummer.
Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en latin/dansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.
Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 7.
marts 1997.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en ½ time ekstra ved samtlige skriftlige
eksaminer.
Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er
det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du
meddele det på dette tidspunkt. Allersidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

REGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 10 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på
at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.
TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet
sommeren 1994 eller senere gælder det, 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, d.v.s. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister p.g.a.
dokumenteret 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
undtagelsesvist 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 dokumenteret med lægeerklæring, 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, skriv selv: SYG (SKAL IKKE
RETTES) øverst på opgaven og aflevér opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter
eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt.
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Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet
lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte
tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: kortere varighed respektive længere varighed gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. For de fleste fag kan der senest 5 dage før syge/reeksamen oplyses om
eksamensformen; ved personlig henvendelse til de berørte fag eventuelt tidligere.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du
selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg
i det pågældende fag og det er en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men
tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær eksamen (mundtlige) eller 710 dage efter offentliggørelsen af karaktererne (skriftlige).
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at
få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen men, såfremt du er
berettiget hertil, selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret.
REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre (bekendtgørelsesbestemt på 2, 6. og 13. semester). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke
være reeksamen, nemlig retsmedicin 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 mundtlige 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
beståes i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet.
Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Mulighed for
reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og begrundede (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 (d.v.s. karakteren eller tentamen-resultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamenens 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 samler 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
nedenfor).
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 vurderes 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 nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den
eller at tilbyde omeksamen. 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.

PRØVESPOT
FASE I - 4. SEMESTER .
Der afholdes prøvespot i Anatomi.
Torsdag den 15. maj 1997.
Prøven omfatter 10 situationer og varer ca. 20 min.
(2 min. pr. situation, til ordinær spot 4 minutter).
Mødested: Foran histologilokalerne 15.2
Mødetid: Oplyses ved henvendelse på MAI-F, rum 18.1.12
eller 18.1.18 tirsdag den 13. & onsdag den 14. maj
mellem kl. 9.00 - 14.00.
Medicinsk-Anatomisk Institut
Bianca Houlind
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ATTESTHÆFTER 3.SEM. F-97 21. APRIL 1997
HUSK HOLDNR. PÅ ATTESTHÆFTE OG
HUSK RETTIDIG AFLEVERING OG AFHENTNING
EFTER FØLGENDE PLAN:

NYT TVÆRFAGLIGT KURSUS INDEN FOR MILJØ OG
SUNDHED

For jer der skal i klinik i juni 1997:
-Attesthæfter afleveres hurtigst muligt og inden 1. maj i
statistikopg.postkasse ved tandlægekantine, gul trappe bygn. 21.2.
-Attesthæfter kan afhentes i uge 22 (26/5 - 30/5) hos
Marianne Johansen, rum 33.4.26, Afd. for Social Medicin og Psykosocial Sund
hed.
For jer der skal i klinik i maj 1997:

* Hvordan hænger kemikalier i landbruget sammen med sundhedsproblemer andre steder?
* Hvilke konsekvenser har medicinrester i spildevand for mennesker og dyr?
* Hvilken betydning har design og arkitektur for sundheden?
* Hvordan kan gensplejsning på virke vores sundhed og livsstil?
* Hvad er et risikosamfund?
Er du optaget af spørgsmål som disse og har du lyst til at udforske problemstillinger indenfor miljø
og sundhed i samarbejde med studerende fra andre fagområder? Så er det måske noget for dig
at deltage i et helt nyt tværfagligt kursus i efteråret 1997:
Miljø og Sundhed på tværs af fag

-Attesthæfter afleveres så snart I kan efter afsluttet klinik i maj i
statistikopg.postkasse ved tandlægekantine, gul trappe bygn. 21.2.
-Attesthæfter kan afhentes i uge 26 og 35 (23/6 - 27/6) og (25/8 - 29/8) hos
Marianne Johansen, rum 33.4.26, Afd. for Social Medicin og Psykosocial Sund
hed.

Spørgsmål om attesthæfter rettes til studiesekretær Hanne Holm, rum 24.4.14.
RÆKKEFØLGE FOR STEMPLING AF ATTESTHÆFTER hos fagenes studiesekretærer:
STAT. VIDENSKABSTEORI MED.FYSIK EPIDEMIOLOGI + MED.SOCIOLOGI
STUDIESEKRETÆRER:
STATISTIK
VIDENSKABSTEORI
Hanne Holm
Kirsten Kjær
Afd.f.Med.Gen.
Med. Vid.teo.

MED. FYSIK
Erna Flagstad
Med.Fys.Inst.

Lokale 24.4.14
Tlf. 353 27 818
Træffetid:
ti-on-to 10-15

Lokale 12.4.12
Tlf. 353 27 428
Træffetid:
dgl. 9-16

Med udgangspunkt i Vand som fælles tema, er kursets mål at introducere teorier om miljø og
sundhed og at undervisere og studerende bruger konkrete cases til at undersøge sammenhænge
mellem miljø og sundhed. At der er sammenhæng mellem miljø og sundhed har i en del år været
kendt, uden at den er undersøgt i vid udstrækning. Måske fordi det kræver et samarbejde på tværs
af fagområder.
Undervisere og vejledere på kurset kommer fra et bredt udvalg af fagområder, bl.a. jordbrugsvidenskab, farmaci, arkitektur, kemi, jura, biologi, design, antropologi, sociologi og
levnedsmiddelområdet.

Evt. DISPENSATION skal attesteres i dit attesthæfte af
EKSAMENSKONTORET.

Lokale 22.3.5
Tlf. 353 27 933
Træffetid:
ti 13-15,
on + to 10-12 +13-15

Studietilbud

Kurset er åbent for studerende fra alle fagområder, forudsætningen er interesse for miljø, sundhed og tværfaglighed. Bliver du tiltalt af dette, så kontakt Marianne Søndergaard på telefon: 35
28 21 51 eller E-mail: mar@kvl.dk og få yderligere oplysninger og tilmeldingspapirer.

EPI & SOCIOLOGI
Marianne Johansen
Afd.f.Soc.Med. og
Psykosoc.Sundhed
Lokale 33.4.26
Tlf. 353 27 984
Træffetid:
dgl. 10-12

Attesthæfter, der skal stemples, afleveres til statistik postkassen bygn. 21.2.
Hanne sender dem så til Kirsten, Videnskabsteori, som sender dem til Erna, Medicinsk Fysik,
som sender dem til Pia/Irene, Social Medicin, hvor de afhentes af studenterne.

Styrende Organer

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
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid: tirsdag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt kl. 10.00 - 14.00

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet 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-sekretariatet.

LÆREANSTALTERNES FÆLLESKURSER
Byplankursus, tlf. 33 13 00 05
Åbent hus 14. maj kl. 15.00 - 16.00 på Øster Voldgade 10
Planlægning er for fremtiden, men den må foretages på grundlag af fortidens erfaringer og nutidens problemer. Årets tema er Bæredygtighed, borgerinddragelse og byplanlægning. Og det
overordnede spørgsmål er, hvorvidt målsætningerne om demokrati, økonomisk vækst og bæredygtigt bymiljø kan forenes.
Formidlingskursus, tlf. 35 32 00 90
Informationsmøde 22. maj kl. 15.00 - 17.00 på Jagtvej 155D, 1.sal.
På formidlingskurset lærer du at formidle til andre faggrupper og til mennesker uden faglig baggrund. På introduktionskurset er der fokus på skriftsproget og den mundtlige formidling. I grupper kan man beskæftige sig med alt lige fra radiomontager og homepage til artikler og brætspil.
Miljøkursus, tlf. 33 32 29 28
Åbent hus 14. maj kl. 15.00 - 16.00 på Øster Voldgade 10
Årets tema: Grøn omstilling i lokalsamfundet. Vi sætter fokus på forebyggende og helhedsorienterede miljøinitiativer i virksomheden, boligområdet og kommunen. Stikord: grønne regnskaber for boligområder og virksomheder, miljøstyring, grøn livsstil, miljøadfærd, byøkologi og
interessekonflikter.
Projektleder & Innovationskursus, tlf. 39 17 98 70
Informationsmøde 26. maj kl. 15.00 - 17.00 på Symbion, Fruebjergvej 3
På LFPI lærer du at lede og samarbejde i innovative projektgrupper. Her har grupperne mulighed
for enten at arbejde med et projekt som de selv danner, eller at indgå i et parallelt udviklings- og
samarbejdsforløb med en dansk innovativ virksomhed.
Ulandskursus, tlf. 33 32 29 31
Åbent hus 14. maj kl. 15.00 - 16.00 på Øster Voldgade 10
Det nye Sydafrika er inde i en rivende udvikling. Presset på naturgrundlaget er stort og konflikten
mellem menneskers behov og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne bliver stadig tydeligere.
Årets tema er mennesker og miljø i Sydafrika. Der er studietur i november.
Hvis du er overbygningsstuderende på en af følgende læreanstalter kan du søge kurserne:
Handelshøjskolen; Landbohøjskolen; Arkitektskolen; Teknikum; DTU; RUC; Farmaceutisk
Højskole eller Københavns Universitet (samtlige fakulteter). Der er ca. 3040 studerende på hvert kursus. Kurserne går fra september til april og bliver normalt meritoverført
med 0,25 årsværk.
Du er velkommen til at ringe og få yderligere information.
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Indre Organer & Dialog

Basisgrupper

TILLYKKE!

Du som hjalp os med vores spørgeskemaundersøgelse! Lykkens gudinde i skikkelse af Martin
Græbe har tilsmilet DIG! Sidder du på nummer 25? Ja, så har du vundet nogle gode sager:
En lysestage
En lunken elefant
En signeret kopi af vor rapport
En tur i kanen med Ulrik og Jakob
En fantastisk singleplade med dine største idoler
Mød os i fredagsbaren på fredag d. 2 maj, kl. 14:00. Skulle du ikke møde op vil vi foretage en
dobbeltblind, randomiseret, ekstraordinær lodtrækning, blandt de andre flinke mennesker der
måtte møde op med et originalt, autoriseret lyserødt nummer.
Jakob Højlund & Ulrik Anderson
Hvis I, kære læsere, er lige så forundrede over de 2 ovenstående indlæg, som vi er her på redaktionen, så fortvivl ej. Kan vi ikke som et minimum kræve, at indlæg til MOK henvender sig til mere
end 2 personer på Panum eller rent faktisk er så morsomme som skribenterne gerne vil gøre dem
til. Dette er ikke censur, men en tør konstatering af at pengene ikke rækker til så meget pladder. I
denne uge er det således gået ud over et indlæg fra Gourmandklubben, der er havnet i vores
MEGET store elektroniske skraldespand.
red./torben

Debat
FYSIOLOGI II

I forrige nr. af MOK svarede kursusleder i fysiologi, Jesper Brahm, på mit indlæg vedr. anbefalet
kursuslitteratur i fysiolgi. Det glæder mig. Dog svarede kursuslederen ikke på det mest konkrete
og vigtige spørgsmål, jeg stillede, og jeg vil her benytte lejligheden til at formulere det igen endnu
mere direkte.
Min begejstring for den nævnte lærebog, Guyton, skal på ingen måde komme i vejen for en seriøs
debat. Selvfølgelig er der andre bøger, der kan bruges; heri vil jeg give kursuslederen ret.
Spørgsmålet er: Hvordan kan Fysiologisk Institut efter flere år med massiv negativ kritik fra de
studerende, både mundtligt og i A-og B-skemaer i de seneste evalueringer fortsat anbefale Berne
& Levy som lærebog ? Det må dog have en vis relevans, hvad de studerende mener om en bog,
de skal arbejde med igennem halvandet år af deres studietid.
For at opsummere de faktiske resultater af evalueringsskemaerne:

KRISTNE MEDICINERE.
Vi er en gruppe kristne medicin- og tandlægestuderende , der mødes ca. en gang om måneden.
Næste møde er mandag d. 12. Maj kl. 19:00 hos
Lea Lauridsen
Præstøgade 6 (st.tv.)
2100 KBH Ø
Tlf. 35 43 50 33
Yderligere information kan fås hos Anne Bernhard, tlf 35 83 89 13.
MVH Anne Bernhard

SKAL DU VÆRE DØDSLÆGE NÅR DU BLIVER
STOR?

nyt nummer Sommer 97
tema: LÆGEN SOM SKURK
find det hvor du plejer at finde MOK

REFERAT AF PFLPS GENERALCRAWL 1997.04.09
Tilstedeværende: Blæsehesten, Sabrina, Martin Græbe, Rasmus og Bjørn
Fraværende m. afbud: C.I.Cax
Dagsordenen blev fulgt i nøje overenstemmelse med Pub-Vrål Dekretet. De 5 første punkter
veloverståede (bortset fra at Rasmus gik fordi han skulle til reception med Asbjørn Riis) nåede vi
til pkt. Tagensborg. Efter et lille intermezzo med en mindre velstuderet læsegruppe ringede en
lettere snaldret Græbe til en sød pige jeg kender, som kom styrtende, vred alle Blæsehestens
arme og ben om på ryggen tvang os på Ny Tagens Kro. Og vi skulle slet ikke den vej! Hun tvang
os til at købe sig snapser, til vi ikke gad mere. Så skulle vi besøge hendes farmor; men da den gamle
efter at have set os gennem dørspionen, gemte sig under klunkemøblementet, streakede 1/2
Blæsehest i stedet på Balders Plads. På trods af trusserne og teddybjørnene der fløj ud af vinduerne og de hujende børn som forfulgte ham, lod vor hero sig ikke stoppe i sin dristige færd over
pladsen, rundt om skurvognen og tilbage igen. Her blev han i rigt mål belønnet med både kolde
øl og hede blikke. Og de crawlede videre... På Samsø Bodega kom C.I.Cax så endelig. Og de
crawlede videre... Jeg stiller svaret: Et sted hvor Crawlen stødte på grund i længere tid (selvom vi
ikke nødvendigvis kan huske det)! - Hvor er Landskrona? Tillykke. Næste dag vågnede tre
mennesker op i en seng et sted i det danske sommerland. Det var Blæsehesten og en fræk, fransk
sag, som den havde gaflet til sig selv. Og de crawlede videre... Men det er en anden historie, som
må vente til en anden god gang.

- I tre evalueringer opnåede kursuslitteraturen den dårligste vurdering af alle undersøgte elementer, konsistent gennem alle tre evalueringer.
- Gennemsnitskarakteren på en skala fra 1 til 7, hvor 1 angiver absolut uegnethed, 4 tilfredshed,
og 7 absolut egnethed, var for kursuslitteraturen 2,46.
- Andelen af studerende der var utilfredse med kursuslitteraturen svingede mellem 73% og 82%
(fraktionen der gav en karakter under middel).
Desuden er det interessant at vedr. kursuslitteratur har Fysiologisk institut tidligere skrevet i svar
til evalueringsudvalget:
Vedr. forårssemesteret 95.
- Fysiologilærerne er efterfølgende ikke utilbøjelige til at give de studerende ret i at B&L måske
ikke er det bedste valg, og andre/nye muligheder vil fortsat blive vurderet.
Vedr. efterårsemesteret 95.
- Ny anbefalet lærebog til erstatning for B&L vil snarest blive indført (planlagt fra febr. 1997).
Problemet er fortsat, at den perfekte lærebog ikke findes.
Forslag.
Nej, den perfekte lærebog findes ikke, men vi må sammen kunne finde noget bedre end den
nuværende løsning, som de studerende og iflg. ovenstående citat også underviserne er utilfredse
med. Visse undevisere underviser jo desuden til eksaminatorierne efter andre bøger. At genindføre Crone vil efter min og mange andres mening ikke være en god idé, da visse afsnit og kapitler
nærmest diskvalificerer den; desuden ville det være praktisk umuligt, da F.a.D.L.´s forlag har
besluttet ikke at genudgive den. En god løsning ville efter min mening være at instituttet sammen
med de studerende nedsatte et udvalg bestående af undervisere fra hvert fagområde, samt f.eks.
fem kritiske studerende, der gennemlæste nogle relevante bud på en afløser for Berne & Levy, for
så at diskutere for og imod hvert enkelt forslag og til sidst at nå en, for alle, nogenlunde tilfredstillende løsning. Kan Fysiologisk institut acceptere sådan en løsning ?
Dokumentation for alle ovenstående fakta og citater kan naturligvis rekvireres hos undertegnede.
Svar udbedes her i MOK fra kursuslederen.
Med venlig hilsen
Jens-Ulrik Stæhr Jensen, 8.sem.
Strynøgade 1, 2.t.h., Østerbro.

Redaktionelt

NU KAN DET SNART VÆRE NOK.
Her på redaktionen er det efterhånden gået op for os at I allesammen har Word 7.0, hvilket vi da
også selv har. Nu forholder det sig imidlertid således, at Adobe Pagemaker 6.5, som vi sætter
MOK op med, overhovedet i hele verden simpelthen under ingen omstændigheder nogensinde
vil læse disse filer. Derfor vil vi nu for definitivt allerallerallersidste gang beordre Jer til at sende det
i Word 6.0 format, hvilket gøres ved at vælge "Filer" dernæst "gem som...". På oversigten, der
fremkommer er der en rullemenu, som hedder "Filtype", hvor du vælger "Word til MS-DOS 6.0",
og derefter er resten som det plejer at være. Fra og med på mandag nægter vi kategorisk at konvertere Jeres 7.0-filer, og derfor kommer de ikke med. AstaBastaBum!!
Hvis der sidder en sekretær fra Klinikudvalget Rigshospitalet, og leder efter sit referat fra 20/21997, så kommer det i næste MOK. Vi kunne altså ikke få plads til det. Beklager.
red./torben

