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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Krystalgade 16,
Panum Instituttet 9.2.3, 1354 København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 36 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL 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 reg-
ler, 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 afle-

veret 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.

-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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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 15 årg. 29
udkommer

MOK
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.

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

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 GBbank-
konto 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:

Denne                               redaktion:
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Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
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

Redaktionelt

Studievejledningen
TRÆFFETIDER I MARTS

Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder

Mandag 16 - 19 15 - 16 Jon Prause
Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Åberg
Onsdag 13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 12 - 15 11 - 12 Lotte Usinger
Fredag  9 - 12 12 - 13 Henrik Sångren

Jon har ferie i  uge 13 (24. marts)
Studievejledningen har lukket i påsken fra den 27. til den 31. marts 1997.

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

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 nær-
meste 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 undervisnin-
gen.

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. am-
ning.  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 betin-
gelserne 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 vejled-
ning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

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

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?

På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som studievejledere for medicin. Vi træffes enten i
vores åbningstider, eller i telefontiden (se de nøjagtige tider forrest i hvert MOK, samt på vores dør
i bygning 9, 1. etage).

Du kan bruge os til rent informative ting:

- hvordan får jeg orlov ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- skal jeg have dispensation ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du måske har i forbindelse med studiet.
Utilstrækkelighedsfølelsen, nederlagsfølelserne ved at dumpe, koks i læsegruppen, uoverskuelig-
heden i det lange studium eller hvad det nu måtte være.

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen udenfor vores lokale. Her kan du sætte en seddel
op, hvis du mangler en at læse sammen med. Desuden laver vi hvert semester opsøgende vejled-
ning og afholder møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at komme før alting er brudt sammen - måske har
du nogle muligheder mht. studiet, som du havde overset/ikke kendte til.

HER ER HUN,
FORSTÅ DET SÅ!
Ja, så er det en realitet. Fra den 10 Marts klokken 23:59
iværksatte MOK-redaktionen med sædvanlig militæ-
risk præcision: �Operation FEO� eller Fuld elektro-
nisk opsætning.
Fra nu af modtager vi kun indlæg, der tilsendes os
enten via E-mail eller vha. vores temmelig tjekkede
WEB-side (når vi nu selv skal sige det).
Hvis du lider af AIS-syndrom (Akut-Internet-skræk)
kan du sende os en diskette og læs så i øvrigt kolofo-
nen på side 2!
Vi har i øvrigt lavet en aftale med studiesalsvagterne
på Medicinsk Databehandling, som mere end gerne
vil hjælpe dig med dit særligt vigtige indlæg.
Og hvordan er den sidste uges manøvre så skredet
frem? Tjaa, helt pænt faktisk.

Vi modtog kun 2 indlæg på regnskovsudrydende papir fra Lægefaglig forening for de etniske
minoriteter og Social Medicin (mini-symposium i medicinsk kvinde- og kønsforskning) FY!!!!
Vi har været flinke denne gang, det er vi måske også i næste uge, men derefter falder fars hammer,
og den falder tungt skulle vi hilse og sige. Kort sagt hvis indlægget føles papiragtigt, når vi rører
ved det, ryger det i den sorte gryde, og så kan det hele jo være ligemeget.
Og så en vigtig meddelse: Der kommer ingen MOK i næste uge (den 26/3) pga. påskeferie.
Indlæg til næste MOK, der udkommer den 2/4 skal, hvis de sendes med Post Danmark, være os
i hænde senest den 26/3, da vi ikke kan komme i vareind-leveringen 2. påskedag.
Ellers er deadline som sædvanlig mandag d. 31/3 klokken 14. Ha� en rigtig wauw påske.
Red/Jon L.A.

Og så er vi i øvrigt skide iriterede over at folk kommer med indlæg i Word 7.0-format selv om
vi tydeligt har skrevet, at det vil vi ikke have!!! Gem det i Word 6.0-format eller i wordperfect
6.0-format.
Red/NBB

MOK & Studiet
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JOBOPSLAG - STUDENTERSEKRETÆR:
Der er 1 ledig stilling på 200-300 timer som studentersekretær i Klinikudvalg Københavns
Kommune.

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. 87,92 i timen (+ 12% feriepenge)

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalg Københavns Kommune, pavillon 3, Hvidovre
Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre.

Ansøgningsfrist:

Snarest og senest den 1. april 1997

VALG AF STUDENTERREPRÆSENTANTER
I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE

Alle interesserede medicinstuderende tilknyttet Klinikudvalget Københavns Kommune indkal-
des hermed til valg

onsdag den 2. april 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 diskutere
undervisningen og de problemer, som opstår ved afviklingen af undervisningen.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende sammensætning:

Næstformand Vibeke Dahl Høg, (11. semester - orlov)
Suppleant Lise Mondrup (11. semester)
Suppleant Ane Jæger (11. semester)
Ordinær Reno T. Nielsen (13. semester)
Ordinær Tina Galle Madsen (11. semester - orlov)
Ordinær Jens Rasmussen (10. semester)
Ordinær Søren U. Prins (10. semester - orlov)
Suppleant Mikael Rewers (13. semester)

3. SEMESTER STUDERENDE

Klinisk grundkursus, holdfordeling

Den foreløbige holdfordeling til forårssemesterets kliniske grundkursus er nu på plads, og frem-
går af listerne, der er ophængt på 3. semesters opslagstavle.

Samtidig er der udarbejdet adresselabels til klinikudvalgene, på baggrund af tilmeldingsskemaerne
til 3. semester. Hvis du er flyttet siden du tilmeldte dig 3. semester, bedes du meddele din nye
adresse til studienævnet senest fredag den 7. april. Klinikudvalgene sender materiale til alle stu-
derende inden starten af klinikopholdet, det er derfor vigtigt, at vi har den rigtige adresse.

Hvis du mener dig berettiget til at deltage i 3. semesters kliniske kursus, og du ikke står på listerne,
skal du omgående, og senest mandag den 7. april henvende dig til undertegnede.

Klinikopholdene ligger i maj og juni i forskellige perioder. Perioderne vil fremgå af opslagene.

Det er muligt at bytte periode eller hospital for klinikopholdet, hvis man inden mandag den 7. april
kan finde en at bytte med. Ud for 9.1.41. forefindes sedler som udfyldes, hvis du ønsker at bytte
klinikophold.

Er du tildelt klinikophold og ved du, at du ikke skal bruge din holdplads bedes du kontakte
undertegnede.

Jeg holder ferie fra den 17. til den 23. marts. Du bedes derfor vente med at henvende dig med
spørgsmål vedrørende klinikopholdet til efter den 23. marts.

Endelige lister hænges op i slutningen af april.

Venlig hilsen

Annette Jørgensen
studienævnssekretær
bygn. 9.1.41.

Sidste frist for ændringer/indsigelser/bytte er altså
mandag den 7. april

Fase I

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE,
onsdag den 5. februar 1997, kl. 15.00

Til stede: Overlæge Steen Sørensen, overlæge Gorm Jensen, afdelingslæge Sten Rasmussen,
overlæge Birte Glenthøj, stud.med. Reno Tilgreen, stud.med. Tina Galle, stud.med. Vibeke Dahl
Høg, stud.med.Søren Prins.

Fra
sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, studentersekretær Line Kønig Wilms.

Afbud: Overlæge Hans Perrild, afdelingslæge Peter Hesselfeldt, studentersekretær Tina Mor-
tensen.

Ej mødt: Stud.med. Jens Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med enkelt rettelse.

3. Meddelelser fra formanden
Til de afholdte tutormøder har der været et svagt fremmøde.
Klinikudvalget vil undersøge, hvad der tilbydes af undervisnings-elementer på Laboratoriet for
Kliniske Færdigheder og om enkelte af disse elementer kan tilbydes i kommunen på længere sigt.
Der er et lokaleproblem på Bispebjerg Hospital, og i dette semester har det ramt 8. semester, men
klinikudvalget og direktionen på Bispebjerg er ved at løse problemet for dette semester.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Der har været en del kommunikation omkring hvorvidt brandsår/plastikkirurgisk afdeling på
Hvidovre Hospital kunne benyttes til studenterundervisning og klinisk ophold. Man afventer
studielederens endelige godkendelse.
Sekretariatet kontakter hver klinisk afdeling på Hvidovre Hospital m.h.p. at afdelingerne selv skal
sørge for at bestille et antal nøglekort til de studerende.

5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Studieplansrevisionen fortsætter. (Nu regnes der først med start 1. januar 1998).

6. Meddelelser fra studenterne
Studenterne på Bispebjerg Hospital har ytret ønske om at få en opslagstavle til meddelelser om-
kring studiet og undervisningen. Sekretariatet kontakter håndværksafdelingen om at opsætte en
tavle ved kantinen.

7. Valg af studenterrepræsentanter
Der sættes et opslag i MOK vedrørende valg af nye studenterrepræsentanter.

8. Eventuelt
Tina Mortensen stopper som studentersekretær. Line Wilms overtager hendes semestre, og  en ny
studentersekretær søges til at varetage 3. samt 7.-9. semester. Opslag om ledig stilling sættes i
MOK og er udsendt til 7. og 8. semester.

Klinikudvalgsmøde: 1. onsdag i hver måned kl. 15.00

Næste møde finder sted onsdag den 5. marts 1997 kl. 15.00

Mødet sluttede kl. 16.30 Referent: Studentersekretær Line Kønig
Wilms

Studiet
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UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI
Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Krbenhavns Univeristet, startede i august 1989 en
prFgraduat forsrgsuddannelse i humanbiologi, som frrer til graden cand.scient. Pr. 1. august
1997 kan 24 studerende optages pD studiet, som er et 2 1/2-Drigt 2. dels studium, bestDende af
tre semestres teoretisk og praktisk undervisning. Fra 1997 vil undervisningen pD det 3. semester
formentlig foregD pD engelsk. Studiet afsluttes med et speciale af 2 semestres varighed.

Hvem kan blive optaget pD studiet?
Med introduktion af humanbiologistudiet er der skabt en ny fleksibel uddannelsesform, hvor
grunduddannelsen kan variere. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte 3 Drs akademi-
ske studier. Frlgende er bl.a. kvalificerede til optagelse: Studerende, der senest d. 15. juli 1997
forventer at opnD kvalifikationer i form af 1. del af medicin, bachelorniveau i biokemi, biologi,
odontologi, idrFt og dermed sammenlignelige uddannelser, eksempelvis fra Danmarks farma-
ceutiske Hrjskole, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og Den Kgl.
VeterinFr- og Landbohrjskole.

Humanbiologistudiets indhold.
Humanbiologiuddannelsen bestDr af to hovedfag (cellebiologi og humanpatofysiologi) samt
forskellige metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag, f.eks. molekylFrbiologi, celle-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, forsrgsdyrskundskab, medicinsk bil-
leddannelse og funktionsmDlinger, medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik. . Endvidere
indgDr to kliniske kurser pD et universitetshospital. Studiet afsluttes med et speciale, et selvstFndigt
videnskabeligt projekt af 1 Drs varighed.

Hvor kan en humanbiolog forvente ansFttelse?
En lang rFkke offentlige og private virksomheder vil have glFde af en humanbiolog, eksempelvis
kan nFvnes medicinalindustri, bioteknologisk industri, miljrsektor, levnedsmiddelsektor samt
forskningscentre i hospitalssektoren og ved hrjere lFreanstalter.

Ansrgning om optagelse.
Ansrgningsskemaer kan rekvireres pD - og indsendes til:

Studiekontoret for Humanbiologi
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Krbenhavn N.
Tlf. 35327528 eller 35327076

Ansrgningsfrist: FREDAG d.11. APRIL 1997 KL.12.00

Studietilbud

KURSUSTILBUD FRA MEDICINSK
DATABEHANDLING

Grundkursus i tekstbehandling

Kurset er et introduktionskursus beregnet for folk uden � eller med meget begrænset � kend-
skab 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 demon-
stration og øvelser.

Til kurset vil programmet Word blive anvendt.

Kurset afholdes i MDB�s 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
- 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.

Symposier
MINI - SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OG KØNSFORSKNING
PÅ PANUM INSTITUTTET

Tid: Mandag den 7/4 1997 kl. 14:15-16:00
Sted: Lille Auditorium 2, lokale 29.01.32
Emne: Tid, køn og arbejde.

Underviser: Lektor Ruth Emerek

Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES:
Til undersøgelse af regulationen af insulins sekretion søges utrænede mandlige forsøgsperso-
ner. Alder: 20-30 år.
Projektet omfatter 2 hele forsøgsdage (hver ca. 6-7 timer) samt fremmøde på 10 fortløbende dage
(ca. 1½ time pr. gang). På de to forsøgsdage udføres hyperglykæmisk clamp (indebærer anlæg-
gelse af 2 venflons, samt infusion af glukose) samt udtagelse af muskelbiopsier.
På de 10 dage indfunderes noradrenalin i 45 min via en venflon.
Projektet skal gennemføres i april og maj måned på Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum. Der
ydes kompensation for svie & smerte.
Nærmere oplysninger: stud.med. Hans Gottlieb (31 35 45 90 /715) eller stud.med. Pauliina Aarnio
(31 35 45 90/803).

SÆLGES
Har du ambitioner om at arbejde i USA ?

Har du ambitioner om at tage den amerikanske eksamen ?

Hvis ja, så er her alle tiders tilbud !

Sidste nye udgave af NMS-serien National Medical Service for Independant Study - helt ny og
ubrugt sælges for hvad der svarer til indkøbsprisen i London. Der er omkring 25 bøger i Basic
Science, Clinical Science og Exam Service; prisen varierer fra 14 til 16 UK £ pr. bog; ved samlet
køb ydes en særlig rabat.

Kontakt Læge Mammal Amiri på telf. 98 92 72 44 - lokal 7606 eller Stud.med. Ali Amiri, telf:
20 12 83 04. Begge numre har telefonsvarer.

Sidder du med en god ide til et studentersocialt arrangement, men mangler pengene? Fat mod, for
når bogladen har et overskud, og det har den for tiden, bliver en del af disse penge øremærket til
studentersociale formål.
Vi støtter gerne projekter der kan styrke det studentersociale liv på Panum, men giver ikke �drift-
støtte�, d.v.s. støtter et projekt vedvarende. Opstartshjælp og især engangsudgifter hjælper vi
gerne med.

Ansøgningsfristen er d. 1. april.

Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen, og afleveres i Panumbogladen.
Der skal være et gennemskueligt budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnr. på en kontakt-
person.
De øvrige ansøgningsfrister er 1. juni, 1. oktober og 1. januar.

På FU-Panums vegne
Gurli Bjerrum

Bogladen

MEDICINSK FAGRÅD:

Der er fagrådsmøde d.1. april kl. 15.00 i fagrådets lokaler, med mindre du hører noget andet. Chek
evt. på fagrådet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Tilbagemelding fra semestrene.
3.  Studienævnets dagsorden.
4. Inforkampagne projektet.
5. Lokalesituationen (v. 1.sem repræsentanter)
6. Andet (punkter jeg har glemt..
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Vi ses!!!

Medicinsk Fagråd

Hjælp dit fagråd

STUDIEPLANSREVISIONSINFORMATIONSUGE

Studieinformationsrevisionsugeplan
Studierevisionsplaninformationsuge
Informationsstudieplanrevisionsuge
Planrevisionsugestudietur...
StudyPlanRevisionWeek..
S.P.R.I.U.
Pekka..

Da vi ikke selv, med vores begrænsede hjernekapacitet, kan finde på noget bedre navn til vores
fantastiske informationsuge, udskriver vi hermed en konkurrence hvor du skal komme med et
bedre forslag. Vinderen i denne konkurrence bliver udsat for gratis fadøl.
Ja, du læste riktigt: GRATIS FADØL!

Hjælpen til Medicinsk Fagråd lægges i dueslaget på gangen i bygn 1.2. senest fredag 21/4.

Studiet, Annoncer & Indre Organer



6

VAGTBUREAUET ER ENDNU IKKE PÅ WWW



7

VAGTBUREAUET ER ENDNU IKKE PÅ WWW



8

VAGTBUREAUET ER ENDNU IKKE PÅ WWW



9Indre Organer

I Sydvestugada befinder sig i dag ca. 10000 flygtninge fra Rwanda, Etiopien, Kenya og Somalia.
De bor i to Settlement-camps placeret i det imponerende savaneland, hvor de lever dels af de små
jordlodder de bliver tildelt samt af de ekstra forsyninger de modtager fra International Red Cross
via United Nations World Food Program. I hver af de to lejere er der en sundhedsklinik der drives
af jordemødre og sygeplejersker samt hver 14 dag tilses af en læge, der tager sig af de mere
alvorlige sundhedsproblemer.

Et projekt for medicinstuderende er netop startet op i disse to lejre. Deres arbejdsopga-
ver vil strække sig fra Sundhedsoplysning, antenatal-behandling, deltagelse i immunisering-
sprogrammer, drikkevands forsyning, ernæringsstøtte, screening og registrering af patienterne
på sundhedsklinikkerne, deltagelse i sociale aktiviteter for flygtningene og oplysningskampag-
ner om seksuelt overførte sygdomme. De største sundhedsproblemer i lejrene er malaria, respi-
ratoriske sygdomme, diarre, tuberkulose og seksuelt overførte sygdomme.

Rotationsperioderne er d. 8/3-97 til d.24/4-97 samt d.20/8-97 til d.1/10-97.  Den første uge af
rotationen tilbringes på universitetet i Mbarara med et kort introduktionskursus.
Projektet kan både søges af 1. og 2. dels studerende. Det forventes at ansøgere har interesse i at
indsamle noget udstyr til at tage med ned til lejrene.

HVIS DU ER INTERESSERET I AT HØRE MERE: hent en informationsfolder på IMCC konto-
ret, samt en sticker om hvordan du søger optagelse på projektet.

Uganda Refugee Project

Uganda
Refugee
Project

IMCC

Basisgrupper

STUDIEGRUPPEN I ANTROPOSOFISK MEDICIN

Holder 2. møde tirsdag d. 25/3 kl. 19.30 i Store Mødelokale på Fadl.gangen 2. sal. Hvis du er
interesseret i at deltage, er det ikke for sent, du skal bare komme. Det ville være en god idé at læse
det stof vi har gennemgået indtil nu (ca. 10 sider) + det som vi har aftalt at læse til på tirsdag.
Fotokopier kan hentes på Fald.gangen, hvor GIM har et dueslag. Evt. spørgsmål kan besvares
hos Christian 31194178 eller Tomas 31222126.

LÆGEFAGLIG FORENING FOR ETNISKE
MINORITETERS MEDLEMSMØDE:

Tid: Torsdag d. 20-3-97 kl. 15.00
Sted: Panum instituttet, studenterorganisationernes store mødelokale bygning 1 etage 2

Dagsorden:
1) Formalia
2) Meddelser
3) Temaaften d. 23-4-97
4) Næste medlem s møde
5) Evt.

Ved eventuelle forslag til dagsordnen, kontakt Farshad på 358301185.
-velmødt

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner
dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå
at købe kaffe, pils og guf

En film af den kendte instruktør:
kqwcxvffg

Dead Man
Walking

Torsdag den 20.
marts kl. 20.00

Næste uge er forvisningen i anledning af påsken er rykket til onsdag klokken
20:00. Her vises �Les Miserables�.



10

DANSK MEDICINSK-HISTORISK SELSKAB
Stiftet 10. decembcr 1917

indbyder alle studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til selskabets møde

The History of the randomised controlled clinical Trial

Onsdag den l9.marts 1997 kl. 19.30-21.30
Alfred Benzon Auditoriet,Danmarks Farmaceutiske Højskole

Mødet holdes i anledning af 50-året for den første publicerede randomiserede kontrollerede
undersøgelse, der omhandlede behandling af tuberkulose med streptomycin.

Hovedtaler er Stephen Lock fra England,som anses for at være en international kapacitet inden
for vurderingen af kliniske kontrollerede undersøgelser. Stephen Lock (født 1929) blev læge i
1953 og har siden 1964 arbejdet med medicinsk journalistik, først som assistant editor og siden
editor in chief (1975-91) ved British Medical Journal. Lock arbejder nu på Institute for the History
of Medicine ved Wellcome Institute i London med specielt medicinske tidsskrifter,medicinsk
statistik og problemer vedrørende kontrollerede kliniske undersøgelser.

Selskabet håber at mange - uanset medlemskab af selskabet - vil benytte sig af chancen for at høre
Stephen Lock tale om dette aktuelle emne.

På selskabets vegne

Camilla Høegh-Guldberg

Møder

Indre Organer/Debat

FYSIOLOGI
Så sidder man her på 8.sem. og får lyst til at vide noget om EKG. Man kunne selvfølgelig godt
have læst noget før nu, men det gad man ikke, og nu er ens viden om EKG på nulpunktet. Hvad
gør man? Farer ned i bogladen og køber en lækker, ny (dyr) bog om fænomenet ? Får en fortravlet
1.reservelæge til at bruge 3-4 timer ? - Nej man slår naturligvis op i den vel nok bedste bog, man
har læst på Fase 1, Arthur C. Guyton´s �Medical Physiology�, og læser de 3 emminente kapitler
om EKG, ialt ca. 40 sider, hvor der står alt hvad en medicinstuderende har brug for at vide og mere
til, samt mere end de fleste læger ved. 2-3 timer senere vågner man op som fra en trance og har
været helt opslugt og har fået en fantastisk viden forærende af denne superpædagog. Igen er man
overmåde glad for at man valgte at trodse Fysiologisk instituts anbefaling om at læse fysiologi
efter Berne og Levy´s sprogligt og pædagogisk, for det meste, ringe bog. Men samtidig er man
lidt ærgerlig over, at man har så få at dele glæden med. Det første stykke af Berne & Levy vedr.
cellulær fysiologi, skrevet af en Howard Kutchai, er sådan set iorden, men resten af bogen er så
dårlig, at på evalueringsskemaer fra alle 6.sem. studerende opnåede denne bog den dårligste
kritik af alle de undersøgte bøger: Kun ca. 20% var tilfredse eller meget tilfredse. De resterende
ca.80% bedømte bogen til en karakter under middel. Og alligevel bliver Fysiologisk institut seme-
ster efter semester ved med at anbefale de studerende at læse efter den, med den begrundelse, at
den �dækker pensum bedst�, samtidig med at man anbefaler en lommebog på 150 sider i
resp.fysiologi til 300 kr. i erkendelse af, at vidunderbogen alligevel ikke dækker pensum særlig
godt. Og hvad er det i det hele taget for et kriterie at vælge en bog udfra: �at den dækker pensum�.
Hvad med at vælge en bog som kunne lære folk fysiologi, lære folk at tænke fysiologisk og lære
at holde af faget. At finde en bog med en masse facts, der principielt svarer på nogle spørgsmål
er vel ikke så svært. I virkeligheden burde samfundsforskere iflg. denne holdning kun læse
Statistisk Årbog, �for der står jo alle svarene� Guyton´s bog honorerer måske ikke instituttets
krav til emnet neurofysiologi, men det kunne vel klares med et �supplerende noter i neurofysio-
logi� til 30 kr. som det er prøvet før i andre emneområder. At vælge Guyton´s fysiologibog, der
dækker alle de relevante fysiologiske emner på en spændende og lærerig måde er logik for
tanglopper som panumfysiologer ikke forstår !

Svar udbedes her i MOK fra Fysiologisk institut vedr. negligeringen af Guyton´s fysiologibog.
                                                           Med venlig Hilsen
                                             Jens-Ulrik Stæhr Jensen, 8.sem KAS Gentofte
                                             Strynøgade 1, 2.th, 2100 Kbh. Ø

DebatSTUDERENDES IDRÆTSMEDICINSKE SELSKAB
En forening af medicinstuderende ved Københavns Universitet   København, den 20.2.97.

VKO - BERETTIGET
UGEKURSUS I IDRÆTSMEDICIN

arrangeret i samarbejde mellem SIMS (stud. idrætsmed. selskab), DIMS (Dansk
idrætsmed.selskab) og 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. undersøgelses-
teknik 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: 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 og sygdom
Støttevævenes materialeegenskaber og tolerance
1. emnekreds: Kast; biomekanik, skulderbelastning
Skulderundersøgelse
Skulderskader og skadesmønstre
case stories; i grupper og plenum

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 fingerskader
case-stories; i grp. og plenum

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 på tilmeldingsblanket som kan afhendes hos
Gitte Birkbøl på VKO- kontoret på studiegangen, Panum, hvor det også er muligt snarest at
afhente kursusprogram.

Med venlig hilsen
Jens Rasmussen, formand for SIMS

tlf. 31218801

TURNUS-INFORMATIONSMØDE
TIL ALLE 11. OG 12. SEMESTER-STUDERENDE!

FADL afholder i samarbejde med FAYL

TIRSDAG DEN 1. APRIL 1997,

FRA KL. 16.00 - 18.00

I HADERUP AUDITORIET

Har du spørgsmål til mødets indhold, er du velkommen til at kontakte FADL�s sekretariat på tlf.
3139 2641.

Med venlig hilsen

FADL�s sekretariat



11

HELSIDESANNONCE IKKE PÅ WWW - DESVÆRRE



12

HELSIDESANNONCE IKKE PÅ WWW - DESVÆRRE


