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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: Daniel Yadete
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. 25 årg. 29
udkommer

5. sem. HR

I dag er det
arbejdernes
internationale
kampdag. HUSK:
Det er lækkert at
være socialist og
sejt at være
kommunist!!!!
red./torben

4. sem. HR

1. sem. HR

2. sem. HR
MOKs
deadline!!

MR-kursus på
Hvidovre
Hospital afd. 340

18.00 Ordinær
generalforsamling i Panum
Kantinen

19.30 P8'n viser
en polsk langfilm
(s/h) om en
skotøjsarbejders
søgen efter et
ståsted i tilværelsen.

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

Studievejledningen

Studiet

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER I APRIL/MAJ
Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

16 - 19
12 - 15
13 - 16
12 - 15
16 - 19
9 - 12

15 - 16
11 - 12
12 - 13
11 - 12
15 - 16
8 -9

Jon Prause
Synne Åberg
Christian Heilmann
Lotte Usinger
Palle Rasmussen
Christian Engell

Christian Heilmann har ferie i uge 18 (28. april)
Lotte har ferie i uger 17 og 18 (21. april til 2. maj)
Studievejledningen har lukket på d. 1.maj,
Kristi himmelfartsdag(8. maj), og 2.pinsedag(21. 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

KÆRE LÆSER
Vi har i studievejledningen fået en mærkelig fornemmelse af, at der er meget få der læser vores
indlæg. Det synes vi er synd.
Vi ved godt at vores indlæg kan virke kedelige og uoverskuelige, men vi bringer ofte væsentlige
ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SUog orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat gælder
- 1994-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

AFLØSNINGSOPGAVE
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Har du en speciel interesse indenfor et område, eller har du lyst til at arbejde med pensum på en
anden måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave. En afløsningsopgave er en opgave,
der helt eller delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere tidskrævende end blot at følge
det normale undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at vurdere den ekstra arbejdsbelastning, som udarbejdelsen af en afløsningsopgave medfører.
I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsopgave:
Anatomi I og II, psykologi, cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, farmakologi, mikrobiologi, genetik, videnskabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern medicin og
kirurgi, retsmedicin, almen medicin, pædiatri og gynækologi & obstetrik.
Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag, som ikke er anført ovenfor, anbefales det at
forhøre sig hos faget eller Studienævnet i god tid.
For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en vejleder, som du kan finde enten på institutterne eller på en afdeling. Sammen med ham/hende udarbejder du en disposition, som skal
forelægges afløsningsudvalget til godkendelse.
Dette skal ske inden den 25. september (for vintereksamen) og 25. februar (for sommereksamen).
Det er dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget i god tid forud for fristen, da opgaven skal
være godkendt på instituttet inden da. Især for afløsningsopgaver i cellebiologi og integreret
eksamen skal du være i god tid, da der her er tre institutter involveret i godkendelse af opgaven.
Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløsningsopgave, at den udarbejdes med henblik på første eksamensforsøg i det pågældende fag. Der er ingen begrænsning for, i hvor mange
af de ovennævnte fag, du kan skrive en afløsningsopgave.
Du kan få mere at vide hos Annette Jørgensen, lokale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente
Generelle retningslinier for afløsningsopgaver samt et ansøgningsskema.

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

OMSTÆNDIGHEDER?
Lykkelige eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen
derfor denne Invitation til at komme forbi studievejledningen og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.
Holdsætning - Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen.
Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider
af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din
nyfødte.
Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker over hvor meget du kan overkomme før og
efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre
i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan
du så sent som 1. august og 15. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle
omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen.
Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
el. lign. på eksamenskontoret. Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige eksamener. Du kan søge
dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. amning.
Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.gr.a. graviditet.
Statens Uddannelsesstøtte - Som studerende der får barn under en videregående uddannelse,
kan du få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip. Det kræves ikke at den studerende bliver forsinket i uddannelsen. Udbetalingen kan
ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12
måneder for
moderen og 6 måneder for faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3
måneder for faderen
- enkeltklip sammen med et almindeligt klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder
for faderen (dvs. 2 klip pr. måned).
Moderen kan give indtil 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er
dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip
hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en
samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning
i regler omkring udbetaling af fødselsklip.
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

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
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: 15.00-16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt kl. 10.00 - 14.00

VEDR. TRÆFFETIDER
I forbindelse med at Klinikudvalgets sekretær ophører med sit arbejde pr. 1. maj 1997, vil der ikke
være ordinære træffetider i maj.
Studentersekretær Benedicte Ramsing holder derfor åbent på følgende tidspunkter foruden den
normale træffetid (onsdag ml. 14.00-16.00):
Mandagene den 5. maj, 12. maj og 26. maj, kl. 13.30 - 15.30
samt fredagene den 2. maj, 16. maj, 23. maj, 30. maj, kl. 10.00 - 12.00
med venlig hilsen
stud. med.
Benedicte Ramsing
Studentersekretær
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Fase 1
ATTESTHÆFTER 3.SEM. F-97

Studiet

Væsentlige emner:
Organisk kemi:

21. april 1997

HUSK HOLDNR. PÅ ATTESTHÆFTE OG
HUSK RETTIDIG AFLEVERING OG AFHENTNING
EFTER FØLGENDE PLAN:
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 Sundhed.
For jer der skal i klinik i maj 1997:
-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 Psy
kosocial Sundhed.
Evt. DISPENSATION skal attesteres i dit attesthæfte af
EKSAMENSKONTORET.
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
MED. FYSIK
EPI & SOCIOLOGI
Hanne Holm
Kirsten Kjær
Erna Flagstad
Marianne Johansen
Afd.f.Med.Gen.
Med. Vid.teo.
Med.Fys.Inst.
Afd.f.Soc.Med. og Psykosoc.Sundhed
Lokale 24.4.14
Lokale 22.3.5
Lokale 12.4.12
Lokale 33.4.26
Tlf. 353 27 818
Tlf. 353 27 933
Tlf. 353 27 428
Tlf. 353 27 984
Træffetid:
Træffetid:
Træffetid:
Træffetid:
ti-on-to 10-15
ti 13-15,
dgl. 9-16
dgl. 10-12
on + to 10-12 +13-15
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.
Kære læser.
Hvis du er ligeså forbavset over ovenstående, som de pågældende sekretærer må være, så
er det fordi de ikke kan finde ud af hvordan MOK-indlæg skal afleveres. Det er en gammel
historie om Tabulator og Mellemrumstast, som vi helst ikke vil ind på igen-igen.
red./torben

GODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL KEMITENTAMEN
Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!
Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens indlæg om kemi tentamen. Du finder
det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhånden som du får svar
på dine spørgsmål.
Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen:
Beskrivelse af et tentamensæt:
Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider.
Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.
Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver
udenad, eller sætte tal ind i formler.
Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt:
Købmandsregning (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler
Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal.
Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne
om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.
Ved tentamen:
Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de
efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart.
Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.
Bedømmelse af organisk kemi:
Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte.
Skriv formler og reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.
Bedømmelse af Almen kemi
Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

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

Vagtbureauet

IKKE PÅ NETTET.
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Vagtbureauet
IKKE PÅ NETTET

Vagtbureauet & Annoncer
IKKE PÅ NETTET
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Indre Organer

FADL

For overskuelighedens skyld er her kun fremdraget de vigtigste punkter.
Gammel ordning:

Nyt udkast:

HAR DU BETALT DIT FADL-KONTINGENT ?
I februar måned blev girokortet vedrørende kontingentbetalingen udsendt til samtlige medlemmer. Betalingsdatoen var den 28. februar. Efterfølgende er der den 13. marts udsendt erindringsskrivelser ud til 600 medlemmer - med sidste betalingsfrist den l. april l997. Betaling efter vil
medføre et rykkergebyr på kr. 150,00.

Fortrinsret til plads:

Tilmeldingsfrist:

Er du fase-2-studerende, og vil du gerne have l996-Medicinfortegnelsen, som udsendes i løbet
af 3 ugers tid, vil du kun modtage Medicinfortegnelsen, når FADL har modtaget kontingentindbetalingen.

Turnusstillinger

Afdragsordning med hensyn til kontingentbetalingen kan altid aftales, og FADL bevilget altid
kontingentfritagelse ved orlov fra studiet og lignende forhold. Det kræver dog, at dette meddeles
sekretariatet, da FADL ikke har mulighed for at indhente oplysninger om studieforhold.

Bæltgaranti:

Som du sikkert er bekendt med, andrager kontingentet kr. 731,00 for perioden l. februar - 31. juli
l997. Sammensætningen af kontingent blive fordelt som følger:
Kredsforeningens andel =
Hovedforeningens andel =
Henlæggelse til forhandlingsfonden
I alt

534,50
196,50
8,00
731,00

I forhold til opkrævningen i l996 er fordelingen ændret en smule, da Hovedforeningens kontingentandel er steget 4,00 kr. pr. halvår., denne lille stigning er dog ikke blevet opkrævet, da Kredsforeningen har valgt at betale stigningen. Alt i alt har kontingentet til FADL været uændret siden
l993.

Værnepligtige

Værnepligtige & frivillige.

12.sem. (evt.+ 1 år)

12. semester + 2 1/2 år.

200

208 ( 8 nye øst for bæltet)

Ad. Hoc klassifikation: ikke hjelmet muligt,fx af kapacitetsårsager
ikke hjelmet

kan tilgodeses ved ledig kapacitet

På Foreningen af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde d. 7. og 8. april, var turnuspunktet på
dagsordenen og man enedes om nedenstående udtalelse:
FAYL´s repræsentantskab tager ændringerne i Bekendtgørelse om
lægers adgang til at opnå turnusstillinger til efterretning, ud fra en samlet uddannelsespolitisk
vurdering.
Repræsentantskabet lægger vægt på, at der fortsat etableres turnusstillinger til alle tilmeldte kandidater.
Repræsentantskabets turnuspollitik er fortsat gennemførelse af samtlige forslag i turnusarbejdsgruppens rapport 1994, herunder at der sikres en reel mulighed for selv at sammensætte
turnus.

Hilsen fra FADLs sekretariat/Linda

Repræsentantskabet pålægger bestyrelsen at følge Sundhedsstyrelsens
forvaltning af bekendtgørelsen nøje.
Specielt med henblik på:

TIL ALLE 10., 11. OG 12. SEMESTERTUDERENDE!

- Udnyttelse af ad. hoc klassifikation
- Sikring mod udstationering over meget lang afstand (bæltgaranti)
- At øve maksimal indflydelse i det kommende udvalg til revision af
turnusbekendtgørelsen.

I forlængelse af turnusinformationsmødet den 1. april l997, afholder FADL igen:

TURNUS-INFORMATIONSMØDE
FREDAG DEN 2. MAJ 1997,
FRA KL. 16.00 - 18.00
I HANNOVER AUDITORIET
Nedennævnte artikel er også bragt i FADL-FORUM, som er udsendt til alle FADLs fase 2medlemmer.
Nyt om Turnus.

Repræsentantskabet vil efterfølgende revurdere turnuspolitiken.
FADL har endnu ikke kommenteret det reviderede udkast, og vil heller ikke gøre det før den næste
række medlemsmøder har været afholdt.
Derfor afholder FADL i begyndelsen af maj, turnusmøder i alle tre kredse:
København:
Århus:
Odense:

Fredag d. 2. maj kl. 16.00 I Hannover Auditoriet
Mandag d. 5. maj kl. 17.00
Tirsdag d. 6. maj kl. 18.00 i klinikbygningen.

f. FADLs Turnusudvalg
Kristine Nielsen

I forbindelse med genindførelsen af militærordningen ( 12. semester studerende, der melder sig
frivilligt til militæret, er uanset lodtrækningsnummer, højest prioriteret til turnusplads ) udsendte
Sundhedsstyrelsen i marts et udkast til en ny turnusbekendtgørelse.

Medicinsk Fagråd

Udkastet blev sendt til høring hos:
Samtlige sygehusforvaltninger, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Amtsrådsforeningen,
Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Forsvarsministeriet, forsvarets værnepligt og
rekruttering, Den almindelige Danske Lægeforening og Foreningen af Danske Lægestuderende.

REFERAT AF FAGRÅDSMØDE 22.4.97

FADL´s svar til Sundhedsstyrelsen var:
At vi finder det urimeligt at man løser forsvaret rekrutteringsproblemer ved at udnytte manglen på
attraktive turnuspladser.

At der bør være en reel mulighed for selv at sammensætte sin turnus, fx skal man kunne sige nej
til den tilbudte turnusblok, have fri tilmelding til turnus indtil 5 år efter bestået 12. semester, og
Sundhedsstyrelsen bør i langt højere grad udnytte muligheden for ad. hoc klassifikation af
enkeltstillinger.
Desuden skal man sikre turnuskandidaterne mod udstationering over meget lange afstande (bæltgaranti).
I forbindelse med det foreløbige udkast indkaldte FADL, i samarbejde
med GYL ( gruppen af yngste læger) til informationsmøder for 11. og 12. semesterstuderende
samt andre interesserede.
Indkaldelsen til møderne i kom desværre for sent ud, men på landsplan mødte alligevel ca. 150
studerende op.
I alle tre byer blev der valgt rigeligt med kontaktpersoner og det blev aftalt, at der skulle afholdes
endnu en møderække inden turnustilmeldingen Sundhedsstyrelsen har siden medlemsmøderne
revideret udkastet til turnusbekendtgørelsen.
Hvis du er interesseret i at læse det reviderede udkast i dets fulde
lænde, kan du hente et eksemplar på din kredsforening.

Dagsorden:
1) Formalia
2) Orientering fra semestrene
3) Studienævnsmøde 23.4
a) Prækliniske ophold
b) Evalueringsseminar
4) Meddelelser
5) De norske studerende
6) Næste møde
Diskussion: Evalueringsformer på medicin
1) Til stede:
1. sem: Pige, referenten har fået navnet på
2. sem: Bue Juvik
3. sem: Katrine Bagge Iversen
4. sem: Bodil Engemann, Christian Jeppesen
5. sem: Birgitte Rode, Louise Isager, Louise Lundstrøm
6. sem: Troels Arvin
8. sem: Jens-Ulrik Jensen
9. sem: Peter Hallas
sem-fri: Simon Serbian
Dirigent: Simon Referent: Katrine
2) 1. sem: De store holdbesætninger (op til 32 på et kemihold!!) er blevet diskuteret i Studienævnet, som vil søge at undgå overbookning på næste semester. Teknisk administration mener
ikke, at de store hold (og mange borde) kan forbydes pga. brandfare.

Indre Organer
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3. sem: Holder Beach party-FEST i Klubben. Holdrepræsentanterne kommer med yderligere
information.
5. sem: To hold har klaget over underviseren i biokemi. I begge tilfælde har sagerne resulteret
i udskiftning af underviseren. DET KAN MED ANDRE ORD GODT BETALE SIG AT KLAGE!!

Forudsætninger:
For at komme afsted skal du have bestået 1. del. Visse lande tager dog i mod præklinikere (se
skema). Et præklinisk ophold er i nogle lande et ophold på et laboratorie, hvor udbyttet er mere
teoretisk.

3) Studieteknik-kursus: Studienævnet skal tage stilling til en bevilling på 25.000 til et studieteknik-kursus til 1-2. sem. Fagrådet besluttede, at kontakte tutorerne for at rådføre sig med dem.
Reeksamener: Afmeldingsfristerne søges ændret, så mundtlige eksaminer skal afmeldes ti dage
(ikke blot hverdage) før. De skriftlige eksaminer bør kun have en dags afmeldingsfrist.
Fysisk udvalg: Christian refererede, at fysisk udvalg er i gang med at planlægge en ombygning
af vandregangen med bl.a oprettelse af flere akvarier.

Sprog:
Helst det lokale, men engelsk kan bruges de fleste steder.

a) Prækliniske ophold: Efter diskussion med Jacob og Anne Louise fra IMCC om meritoverførelse
for prækliniske ophold (som erstatning for 3. sem. kliniske ophold) enedes vi om følgende:
Fagrådet anbefaler Studienævnet, at muligheden for at forhånds- meritere bibeholdes. Dels på
grund af de prækliniske opholds høje standard, dels fordi ordningen er en af de få fleksible
ordninger, studiet kan tilbyde.

Opholdsperiode:
Normalt fra første mandag til sidste fredag i måneden.

b) Evalueringsseminar: Studienævnet har i forbindelse med genoplivningen af evalueringsudvalget planlagt et seminar, hvor et kommissorium bl.a. skal vedtages. Fagrådet kommer med
følgende idéer: Et sekretariat nedsættes til kontorarbejde. evt. med studenterhjælp. Udvalget sørger for at analysere resultater, udfærdige handlingsplaner, kontakte institutter og Studienævn.
Udvalgets studenterrepræsentanter får aktindsigt i samtlige evalueringsoplysninger.

Rejseudgifter og forsikringer:
-betaler du selv.

4) Meddelelser:
- Evaluering af studieplansrevisionsinformationsugen:
Kampagnen er nået ud til mange!!
På stormødet savnede folk mere tid til diskussion.
Spørge-Jørgen boden gøres permanent ca. en gang om måneden.
De trykkes flere pjecer og skrives flere artikler i MOK.

Ansøgning:
På IMCC kontoret (lok 9.2.2) kan du få mere information om de enkelte lande, samt læse rapporter
fra studerende. Det er også her du får udleveret ansøgningsformularer og en giro-blanket, som
skal udfyldes og sendes sammen med 1050,- kr (Indien og Nepal koster dog 1550,- kr) kr. til
IMCC-Odense.

- Det forsøges at få biblioteket til at udvide åbningstiden i weekenden.
- Datasalens problemer med dataprogrammer (jvf. tidligere MOK) er blevet løst!!!
- Fagrådet anskaffer sig en ny harddisk
- Troels holder kursus for fagrødderne om internet og e-mail
5) Forende Studenterråd har meddelt Rektors Uddannelsesudvalg, at diskussionen om optagelseskriterierne først bør tages, når man kender det reelle optag af norske studerende.
Møde om dette i DSF (Danske Studerendes Fællesråd):
Vesterbrogade nr. 15 d. 2.maj kl.16.00.
6) Næste møde: DEN 20 MAJ KL. 15.00 I FAGRÅDETS LOKALER (1.2)
Ansvarlige: Simon og Jens-Ulrik

Meritoverførsel:
Et exchange-ophold kan godkendes som VKO.

Ansøgningsfrist:
Din ansøgning skal være i Odense mindst 3 mdr. før opholdets start. Du bør i alle tilfælde søge
i god tid fordi:
-Det tager tid at arrangere et ophold.
-Den der kommer først, får.
-Billige biletter skal ofte købes i god tid.
Til slut.
Den bedste forberedelse til et exchange-ophold er at være aktiv i sin lokale gruppe. Vores møder
annonceres i MOK (næste møde tirsdag d. 6. Maj kl. 16.30), hvor vi er parate til at besvare alle
spørgsmål, du måtte have).

IMCC EXCHANGE.

Dagsorden:
1. Kage og te.
2. Introduktion for nye ansigter.
3. Opfølgning på og ajourføring af ansøgninger til afdelingerne.
4. Valg af ny Local Exchange Officer.
6. Evt.

IMCC
KLINIKOPHOLD I UDLANDET I 1997
Pladser tilbage
0
0
JA
0
0
0
2
JA
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
1
2
0
3
0
0
0
1
0
1
0

Kost og Logi:
-er gratis (enkelte lande undtaget). Logiet arrangeres af den lokale exchange-organistion.

Exchange-møde tirsdag den 6. maj kl. 16.30.

Herefter diskuterede vi evalueringsformer på medicin:
Stikord: hyppige små eksamener / få store eksamener
gruppeeksamen / individuelle eksamener
facts-orienteret / case-orienteret
feedback (skriftlig) / karakterskala

Lande
Præklinik Klinik
Brasilien JA
JA
Canada NEJ
JA
Catalonien
NEJ
England NEJ
JA
Finland JA
JA
Ghana NEJ
JA
Grækenland
NEJ
Holland NEJ
JA
Indien JA
JA
Island
JA
Israel
NEJ
JA
Italien
JA
JA
Japan
NEJ
JA
Litauen NEJ
JA
Malta
NEJ
JA
Nepal
NEJ
JA
Polen
JA
JA
Portugal NEJ
JA
Rusland JA
JA
Schweiz NEJ
JA
Spanien JA
JA
Taiwan NEJ
JA
Tanzania NEJ
JA
Thailand JA
JA
Tjekiet JA
JA
Tyrkiet JA
JA
Tyskland NEJ
JA
Ungarn NEJ
JA
USA
JA
JA
Ægypten JA
JA
Østrig
NEJ
JA
Opdateret den 21.4.97

Arbejdstider:
Oftest ca. 6 timer om dagen, 5-6 dage om ugen plus evt. vagter.

Periode
JAN-DEC
JUL-AUG
JUL-SEP
JUL-DEC
JUN-AUG
JAN-DEC
JUN-SEP
JAN-DEC
JAN-DEC

JUL-AUG
JAN-DEC
JUN-OKT
JAN-DEC
JUL-SEP
JAN-DEC
JUL-SEP
AUG-SEP
JAN-DEC
JAN-DEC
JAN-DEC
MAR,AUG
JUL-OKT
JAN-DEC
JAN-DEC
JAN-DEC
JAN-DEC
JUL-OKT
JAN-DEC
JAN-DEC
JUL-SEP

Alle er meget velkomne til mødet.
I Exchange-gruppen arrangerer vi ophold og socialt program for de ca. 50 udenlandske studerende, der hvert år kommer til København. Det er altid sjovt. Hvis du går med en lyst til at lære en
masse udenlandske medicinstuderende at kende og til at lege turist i din egen by til sommer, så
kom til mødet og bliv en del af gruppen.
CU.
Michele Saldo
/Exchange-gruppen

Basisgrupperne
PANUM RIDERS
Vi er en samling unge banan-elskene cykel-entusiaster af stud.med´er og andre udødelige, med det fælles mål at slide de Sjællandske veje op på vores højt tilbedte stål-hopper.
Den første gang det rigtig går løs er lørdag den 10. maj kl. 11.00, hvor vi vil mødes ved
parkerings pladsen foran Galle & Jessen ved Vibenhus Runddel (Lyngbyvej), herefter vil vi
cykle ca. 40-60 km i roligt tempo.
Er du interesseret, er du velkommen til at møde op - iklædt cykel, du er også velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har yderligere spørgsmål eller for at høre nærmere om
vores planer for den kommende sommer og hvilke løb vi vil
deltage i.
På gensyn!
Thomas Bech Jørgensen
33 257 258
bech@stud.mbd.ku.dk

LÆGEFAGLIG FORENING FOR ETNISKE
MINORITETER (LFEM)
holder medlemsmøde torsdag den 15. maj kl. 19.00. Vi mødes ved trapperne til den store kantine.
Vi vil bl.a evaluere temaaftenen, og drøfte de fremtidige tiltag. Har du nogle punkter til dagsordnen
er du velkommen til at kontakte Kamal på 33151778 senest den 10. maj.
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Rusnews

Filmklubben P8'n
præsenterer

REF. AF SANGBOGS GRUPPE MØDE TORS. D. 24/4
I KLUBBOS.
fremmødte: Louise J, Anders L, Nanna R, Fassi.
Udeblevne UDEN afbud: 16-17 narrehatte.
Efter vel overstået intronavneleg ad modum Måge, er vi jo gået over til at være sangbogsgruppe.
Mødet var præget af de fremmødtes manglende musikalitet, samt det faktum at der var flere øl end
mødedeltagere... alt i alt disponerende for et godt og produktivt møde.
Da gruppen åbenbart er lav-likvid, blev vi indledningsvis enige om at anvende de ca. 40 tiloversblevne sangbøger fra sidste oplag, naturligvis udvidet med et tidssvarende supplement, omfattende primært: Elvis P., Ottó HMB. og Souve9rs. Af mere obskure forslag var Anders´
Swahilificering af I Believe I Can Fly, samt gæste-vokalisten Marie Agneta Sandmann´s
franske udgave af Waterloo, nævnes skal også Jon(104)´s alternative Christiania-sang, som
dog ikke var forenelig med den redaktionelle linie af politiske årsager.
En nærlæsning af den gamle sangbog afslørede dog at den tidligere redaktion må have drukket
hash ...bogen er blottet for enhver smag og appelerer til det laveste i russerne (og det er jo som
bekendt ganske lavt) ---- Hvordan fa´en kan man få smidt så mange Shubidua sange ind på så
få sider???????
Ergo ville det være rart med en ny udgave med en mere kritisk (el. kritisabel) redaktionel linie, evt.
et optryk som kunne gå igen fra år til år (i.e. - russalg, da dette jo erfaringsmæssigt er svært at
styre)..... men ærligt talt: GIDER VI?
Hvis ja så duk op: Man. 12/5 kl. 16 i vores allesammens Glub.

RUSBOG/SPONSOR MØDE TORSDAG D.25/4-97

Tilstede: Søren & Rikke gr. EINZ, Anne Louise gr. 3, Søren & Jakob gr. 8 samt Morten & Emil
gr. 7
Afbud: Ingen (HVORFOR?)
1.
Sponsorbrevet skal revideres osv.
2.
Medicinalfirmaer, bryggerier o.lign. skal kontaktes.
3.
Brev til basisgrupper om revidering af deres indlæg til rusbogen skal udfærdiges.
4.
trykkeriet skal kontaktes med henblik på trykke dato for rusbogen.
5.
Næste møde er onsdag d.30/4-97 kl. 16.00 i MFs lokaler, hvor ovenstående punkter
tilnærmelsesvis skal udføres.
6.
Deviatio Panum fører gr. D efter to storslåede sejre over FC SPARK og LITT.VID
Således opfattet og ført til referat af Emil gr. 7

Bent er blevet 30!
TAK ER KUN ET FATTIGT ORD

P8'n fejrer 1. maj
Torsdag den 1. maj kl. 20.00

I dagens anledning viser Filmklubben P8'n en socialrealistisk film til støtte for proletariatets kamp mod
storkapitalen. P8'n vedkender sig herved sit ansvar
som Panums eneste tilbageværende værn mod den
stigende højredrejning af såvel det danske som verdenssamfundet (Studenterklubben er jo forlængst
købt af Forenede Bryggerier).
Alle, der møder op iført røde sokker og/eller røde
seler, vil have fri entre til aftenens forevisning. I baren vil man kunne købe Rød Tuborg, og der vil blive
serveret røde pølser.
Dette er samtidigt sæsonens sidste filmforevisning !
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 !

Hermed en stor tak til alle der i torsdags var
med til at gøre dagen til en ekstra stor oplevelse
i studenterklubben, da jeg fyldte 30 år.
Speciel tak til kageforsynerne :
Christine, Charlotte og Martin
Ekstra speciel tak til rusgruppe 9.
(Scotland rules forever )
Ekstra speciel stor tak til Martin.
The true Jedi. Tak for alt.
Bent.

Debat

OPRÅB TIL ALLE BRUGERE AF MAKROSKOPISK
STUDIESAL (TØRSALEN)
Som flittig eksamensstuderende til 2. semesters anatomi-eksamen, har jeg en lille appel til alle jer
andre der også bruger studiesalen:
Tørsalen har for tiden åbent til kl. 22, hvorefter kortadgangen spærres således at dem der allerede
er indenfor kan blive, og ovenikøbet lukke andre brugere ind hvis de banker på.
Imidlertid vil de særligt opmærksomme måske have observeret den uanselige notits, der hænger
på opslagstavlen på indersiden af døren. På den står der nemlig beskrevet hvorledes der tidligere
har været problemer med åbne vinduer og døre, som resulterede i lukning allerede kl. 17. Den
nuværende lukketid er faktisk kun et forsøg, der med et gunstigt udfald kan tænkes at resultere
i at studiesalen atter får døgnåbent. I tilfælde af at der atter opstår problemer, vil det til gengæld
medføre at alle bliver smidt ud kl. 22.00.
Derfor er det op til OS ALLESAMMEN at minde hinanden om flg.:
LUK ALLE DØRE OG VINDUER HVIS DU SOM DEN SIDSTE FORLADER SALEN
SÆT IKKE STOLE I KLEMME I INDGANGSDØREN, OG SØRG FOR AT DEN LUKKER NÅR DU GÅR IND OG UD
BRUG IKKE NØDUDGANGEN, DEN ER FORSEGLET
Tør studiesal er i forvejen hårdt presset i ugerne op til spotten, og det ville altså blive mangefold
værre, hvis salen lukkede kl. 22. Men med lidt fælles hjælp burde det vel også være muligt at
overholde disse simple retningslinjer, og det ville da være rart, hvis vi ovenikøbet kunne få
udvidet åbningstiden?
Med håbefulde eksamenshilsener,
Bue Juvik, 2. semester.
PS: Og til administrationen: Hvorfor har I dog ikke gjort lidt bedre opmærksom på denne situation? Der er da ingen der bemærker sådan en lille notits på indersiden af døren? Og opslagene
rundt i salen ville være noget tydeligere, hvis de var større og i iøjnefaldende farver!

Stud Med
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