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SIMS (STUDERENDES IDRÆTSMEDICINSKE SELSKAB) INVITERER
TIL SPÆNDENDE FOREDRAG OM:

Dansk Everest Ekspedition 1996
og

Medicinske aspekter ved bjergbestigning

Onsdag den 18. februar ́ 98  kl. 19.30
i Rigshospitalets Auditorium 1.

Ved 1. Reservelæge og bjergbestiger Henrik Jessen Hansen.

Henrik Jessen Hansen har deltaget i danske ekspeditioner til flere af verdens højeste bjerge heriblandt Mount Everest i ´96. På Everest stod han for det nødhospital der
blev oprettet i forbindelse med uvejret på bjerget og har derfor mange spændende oplevelser at fortælle om.

Udover smukke og spændende lysbilleder fra Everest, spændende anekdoter fra bestigningen og nødhospitalet, vil foredraget omhandle følgende emner:

                   - Bjergbestigerens fysiske form og helbred.
- Hvordan forbereder man sig som læge til en ekspedition og i hvor høj grad bør det

  være muligt at udføre operationer.
- Problemer under rejser og på trekking i øde egne.

- Lokalbefolkningens �lægelige problemer�.
- Højde, kulde og sygdom.

- Længere tids ophold i ekstreme højder og barske miljøer.
- Undersøgelse af dehydrering, volumen af røde blodlegemer og ændringer i kroppen

   som helhed.

Du behøver hverken at være bjergbestiger eller læge for at få noget ud af dette foredrag, alle kan være med. Så tag kæresten, vennerne og din mor i hånden og kom og
nyd et par timer i selskab med Henrik Jessen Hansen, hans spændende beretninger og et fantastisk lyd og lysbilledshow.

Vi ser frem til �et eventyrligt foredrag�.

På vegne af SIMS
Rune Kjellberg.

Billetter vil blive solgt ved indgangen inden showet for henholdsvis 50 kr. For ikke-medlemmer og 30 kr. for medlemmer.
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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 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 Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! 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): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0,  6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 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 tre 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.

-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".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR 3. sem. HR
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2. sem. HR

MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 14 årg. 30
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 Det Medicin-
ske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, 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: SIMS

Denne                               redaktion:

Lang fredag til 24 i
klubben

Husk
eksamens-
tilmelding kun i
denne uge

Husk
eksamens-
tilmelding kun i
denne uge



3Mok & Studiet
Redaktionelt
HERE WE GO AGAIN!
Først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til et nyt semester. Vi håber her på redaktionen
, at folk har haft en dejlig januar måned uden for mange  kvæstelser, hverken på skiferien eller
til eksamen.'
Vi har et enkelt redaktionelt problem i øjeblikket: VI KAN IKKE INDLÆSE
WORD 6.0 FILER.
Derfor please konverter jeres filer til word 7 eller word 97 filer. Dette ville være en kæmpe
hjælp.
Redaktionen i dette semester:
Torben Larsen (ledende, regerende, senil & ansvarshavende) Nikolaj Bolsing Bak (redak-
tør for tillægget Børn & samliv), Jon Lykkegaard Andersen (Natklubejer), Morten "STA"
Staberg (Vores korrespondent i de franske alper) & endelig Allan Wielund (vores udvekslings-
student fra Amager).
Redaktionen udvides i løbet af semesteret, men mere om det senere.

MOK-red/Jon

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7.
semester, planlægning fase I, 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 fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid:onsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, 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 og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid:tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid:mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid:Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid:Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid:dagligt 10.00 - 14.00

REFERAT AF 12. MØDE I STUDIENÆVN FOR
MEDICIN ONSDAG D. 12.NOVEMBER 1997 KL. 15.00
I LILLE  MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Personsager
 3. Godkendelse af referat af møde 11
4. Studieplansrevision
 5. Optagekrav
6. Evalueringsprincipper
 7. Forslag til ændring af indtegningsbetingelser v. 6. semester eksaminer
 8. Meddelelser
 9. Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Katrine Bagge Iversen,
Poul Jaszczak, Olaf Paulson (indtil kl. 16), Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode,
Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Synne Åberg og Margit Skousen
(studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig) og Gitte Birkbøll.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen udvidet med nyt pkt. 7: Forslag til ændring af indtegningsbetingelser v. 6.
semester eksaminer. Herefter godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse tilstarte 7. semester klinik trods manglende danskprøve 3 blev
undtagelsesvis imødekommet på baggrund af udtalelse fra Institut for Nordisk Filologi.

En ansøgning om tilladelse til et 4. gangs eksamensforsøg i cellebiologi samt tidsfristforlængelse
blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.
En ansøgning om 4. gangs eksamensforsøg i anatomi I blev imødekommet grundet særlige
forhold.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev tiltrådt.
Studienævnet besluttede at invitere John E. Andersen, Institut for Nordisk Filologi til at
deltage i en drøftelse af danskprøvekrav. Sagen sættes på dagsordenen snarest.

Overflyttere fra Odense og Århus: 11 studerende, som problemfrit kan overflyttes, får med-
delelse om overflytning. Øvrige ansøgninger vil blive forelagt studienævnet på næste møde.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 11/97 godkendt.

ad 4 Studieplansrevision.
Studielederen meddelte, at der nu var etableret hjemmeside, hvor udvalgskommissorier,
medlemslister, m.m. kan findes. Endvidere findes et �lukket� område, der kræver password,
og som er ment som et disskusionsforum. Når systemet fungerer optimalt vil det blive åbnet
for en større kreds.

Koordinationsgruppen arbejder meget intensivt, der holdes i øjeblikket ugentlige møder.
Ressourcegruppen er i færd med at detailbeskrive kurser. Program til bearbejdning af fase I er
ved at være færdigt.

Vedr. bachelorgraden har dekanerne fra Aarhus, Odense og København sendt skrivelse til
Undervisningsministeriet, som efterfølgende har indkaldt de 3 dekaner til møde i ministeriet d.
18/11-97. - Svar på ministeriets henvendelse vedr. kommentarer til Sundhedsuddannelses-
rådets anbefalinger afventer dette møde.

Birgitte Rode gjorde opmærksom på, at undervisere i et af basalfagene havde givet udtryk for,
at ifølge studielederen skulle forelæsninger helt afskaffes. I �Vejledning for semesterudvalg-
enes videre arbejde�, som er udsendt til institutledere og semesterudvalgene står på sidste side:
�Semesterudvalgene må f.eks. gøre sig klart hvorledes fordelingen af skematimer m.h.t. de
forskelligeundervisningsformer (forelæsninger, PBL/eksaminatorier, øvelseskurser og kli-
nisk undervisning, sml. notat vedr. skematimer og undervisningsformer)------ �. I
kommissorierne under punkt E. Undervisningens omfang og undervisningsformer står bl.a.
�Fordelingen mellem de enkelte undervisningsformer er som følger: Forelæsninger: 3-6
timer ugentlig; kurser (øvelser mm.) 3-6 timer ugentlig; problembaseret undervisning (PBL)/
eksaminatorier 0-4 timer ugentlig� og senere under samme punkt �Forelæsningernes antal
per uge er ansat som anført, da det ikke er meningen, at forelæsningerne skal give en toal
gennemgang af pensum, hvilket vil være modstridende med ønsket om et selvstændigt stu-
dium. Forelæsninger kan imidlertid være et værdifuldt supplement til selvstudier. Forelæs-
ningerne, der i princippet er fagspecifikke, kan f.eks. være ----------�. Påstanden om total
afskaffelse af forelæsninger er således ikke rigtig. Studienævnet fandt det yderst uhensigts-
mæssigt, at undervisere fremfører sådanne urigtige oplysninger til de studerende.

ad 5 Optagekrav
Ændring af adgangs-/optagekrav skal godkendes i Undervisningsministeriet. Studienævnet
skal overveje, om nuværende krav skal fastholdes. Adgangsprøve/suppleringskurser blev
kort berørt. Sagen tages op på næste møde.

ad 6 Evalueringsprincipper
Der er nu indkøbt yderligere eksemplarer af �The Good Assessment Guide�. Det er menin-
gen, at hvert semesterudvalg skal have et eksemplar af bogen. Bogen udleveres endvidere til
låns til studienævnets medlemmer.

ad 7 Forslag til ændring af indtegningsbetingelser v. 6. semester eksaminer
Sagen tages op på et senere møde.

ad 8 Meddelelser
Belastningsberegninger: En arbejdsgruppe bestående af 2 lærerrepræsentanter og 2 repræsen-
tanter for de studerende vil se på belastningsbeskrivelser/-beregninger.

Semesterevaluering: Jørgen Hedemark oplyste, at den semestervise evaluering genoptages.
Evalueringsudvalget holder møde 25/11, hvor principperne skal diskuteres. - Der blev fra
studenterne fremsat forslag om, at oplysning om hvorvidt  optagelse er sket i kvote 1 eller 2
skal fremgå af evalueringerne også på fase II.

ad 9 Eventuelt
Intet til dette punkt

ref.   Grete Rossing
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EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/SOMMER 1998
PR. 21. JANUAR 1998

Fase I Ordinær Syge/reeksamen

2. semester
Kemi (skrft) torsdag d. 5. feb torsdag 26. feb
Anatomi I
spot onsdag d. 3. juni fredag d. 26. juni
mdt. ons-ons 10. -17. juni man-tirs d. 29.-30. juni
Psykologi (mdt)
fortrinsvist  3.sem. studerende kalenderuge 22 og 23 kalenderuge 27 evt 28
fortrinsvist  2. sem. studerende kalenderuge 24,25,26  kalenderuge 27 evt 28

4. semester
Cellebiologi
skrft. torsdag d. 11. juni torsdag d. 2. juli
spot tirsdag d. 16. juni tirsdag d. 30. juni

6. semester
Anatomi II
spot tirsdag d. 5. maj fredag d. 19. juni
mdt. man-fre d.11.-15. maj man-tir d. 22. og 23. juni

Biokemi (skrft) Torsdag d. 28. maj onsdag d. 24. juni

Fysiologi  (skrft) mandag d. 15. juni onsdag  d. 8. juli

Integreret  (skrft) onsdag d. 17. juni t orsdag  d. 9. juli

Der er foretaget 3 mindre ændringer i eksamensdatoerne for syge/reeksamen i forhold til den
som er trykt i det kommende lektionskatalog - det er markeret med fed og kursiveret tekst

EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/SOMMER 1998
PR. 21. JANUAR 1998

Fase II Ordinær Syge/reeksamen

7. semester
Genetik torsdag d. 2. april torsdag d. 30. april

8.semester
Videnskabst. (skrft) onsdag d. 20. maj mandag d. 29. juni
Mikrobiologi (skrft) tirsdag d. 9. juni fredag d. 3. juli
Farmakologi  (skrft) torsdag d. 25. juni onsdag d. 8. juli - syge

9. semester
Socialmedicin  (mdt) kalenderuge 10, 23 torsdag d. 2. juli
Psykiatri   (skrft) tirsdag d. 23. juni tirsdag d. 7. juli  -  syge

10. semester
Øre-næse-halssygdomme kalenderuge 17, 18 kalenderuge 20
Øjensygdomme do do
Hud- og kønssygdomme do do

11. semester
Forordningslære (prøve) mandag d. 9. marts tirsdag d.14. april
Patologisk anatomi (mdt) kalenderuge 17, 18 kalenderuge 21
Arbejds- og miljømedicin onsdag 13. maj torsdag 11. juni

12. semester
Intern medicin
skrft tirsdag d. 7. maj mandag d. 29. juni
mdt man-fre d. 4.-22. maj tir-tor  30.jun - 2. juli
Kirurgi
skrft torsdag d. 4. juni fredag d. 3. juli
mdt tirs-fre d. 2.-19. juni tir-tor  30. jun - 2. juli
Retsmedicin  (skrft) torsdag d. 25. juni torsdag d. 9. juli

13. semester
Almen medicin           mdt i forbindelse med rullene kalenderuge 11,16, 20

kalender uge 27
Pædiatri                      mdt fre-man 29.maj -8. juni kalender uge 27
Gynækologi/obstetrik mdt do do
Akut Patient              (mdt) tir-man d. 23.-29. juni kalenderuge 28

Studienævnet for medicin - Berit C. Brix

Studiet
INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for
medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sommeren 1998

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundheds-
videnskabelige Fakultet finder sted i perioden:
mandag den 9. februar - fredag den 13. februar 1998 (begge
dage incl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Insti-
tuttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum 55a.

Åbningstider i indtegningsugen:
Mandag-tirsdag-onsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00
tirsdag kl. 9.00-16.00

Ved navneændring bedes navnebevis, vielsesattest eller lig-
nende medbragt.

Indtegningsblanketter modtages kun hvis gyldigt årskort og
eventuelle dispensationer forevises ved indtegningen.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Studerende, som ikke fik afleveret deres attesthæfter til regi-
strering i efteråret 1997 skal medbringe deres attesthæfter til
indtegningen.

Studerende, som har fået registreret deres attesthæfte i efter-
året 1997 og fået tilsendt en eksamensudskrift på deres regi-
streringer kan stadig afhente deres attesthæfter på eksamens-
kontoret mod aflevering af den underskrevne eksamens-
udskrift.

Afmelding fra eksaminer og tentaminer skal ske ved skriftlig
henvendelse til eksamenskontoret, senest 10 hverdage før det
pågældende fag.

Der gøres opmærksom at tilmelding til kemi-tentamen i sep-
tember 1998 først vil foregå i maj 1998. Hold øje med opslag
og MOK til den tid.

OBS! OBS! OBS!

Hvis du er forhindret i at komme og tilmelde dig i ovennævnte
uge er der mulighed for at tilmelde sig inden indtegningsugen.
Dette sker ved personlig/skriftlig henvendelse til eksamens-
kontoret.

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITA-
LET, D. 11. DECEMBER 1997 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Permin, lektor
Viggo Jønsson, lektor Peter Lyngdorf, stud. med. Anja Bech Hansen (12. sem.), stud. med.
Troels Bygum Knudsen (9. sem.), stud. med. Sven Pörksen (8. sem.), stud. med. Inger
Johanne Poulsen (7. sem), sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Benedicte Utke
Ramsing

Fraværende: lektor Folmer Elling, prof. O. Paulson, lektor Henrik Arendrup, stud.
med. Linda Jakobsen (Skemafrit sem.), stud. med. Pernille Bruusgaard (10. sem.)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Attitude Awareness Klinikker - psykolog Marianne Fuglestved inviteret
Daglig leder af Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF) Marianne Fuglestved kunne
desværre ikke være til stede, men har sendt et skriftligt oplæg. I klinikudvalget synes vi, det
er et godt forslag. Vi forstår det således, at klinikkerne skal foregå ude på afdelingerne med
tilstedeværelse af afdelingens underviser samt en repræsentant fra LKF. Der skal ikke
skrives journal til attitude-awareness klinikkerne. Der vil førsøgsmæssigt blive indført 2
klinikkker på 8. semester på et enkelt hold i den allerede planlagte undervisning i foråret
1998. Klinikkerne vil blive evalueret og eventuelt indført på alle hold fra efterårssemestret
1998.
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4. Meddelelser fra formanden
Erik Hippe er stoppet som formand for Klinikudvalget Københavns Amt. I stedet er Ole H.
Nielsen, Gas. med. Glostrup blevet formand, og vi byder ham hermed velkommen.

5. Meddelelser fra studienævn mm
Ingen meddelelser

6. Meddelelser fra sekretariatet
Vi har fået svar fra juridisk sekretariat vedrørende, hvornår de studerende er dækket af
hospitalets arbejdsskadeforsikring. Der laves en kort beskrivelse af brevets indhold og
sætter det i MOK til de studerendes information. Vi tilføjer en opfordring til de studerende
om at tegne forsikring, så de er dækket i de situationer, hvor arbejdsskadeforsikringen ikke
dækker. I øvrigt vil vi opfordre FadL til at forhandle en dækning ind i deres forsikring, så
den passer til arbejdsskadeforsikringen.

7. Evaluering af PBU på 10. semester efteråret 1997
Evalueringsskemaerne er endnu ikke opgjort, men det generelle indtryk er, at de studerende
har været meget positive overfor konceptet, har været meget engagerede og synes, det
studiemæssigt er godt placeret.

8. OSCE
Der har været afholdt OSCE igen, og det er gået godt. Det var dog kun ca ½ af årgangen,
der mødte op, og da klinikudvalget synes det er en god ide, og da det er en eksamensform
der vil blive indført i den nye studieplan, er det et ønske at Osce gøres obligatorisk.
Klinikudvalget tilslutter sig dette enstemmigt. En forespørgsel og en rapport er undervejs
om det til studienævnet.

9. Evt.
De studerende på 7. semester er frustrerede over, at der ikke er nok at lave til 4 studerende
på afd TA. Kapaciteten på afdeling TA er på nuværende tidspunkt 4, men bør nok ændres til
2 studerende.

De studerende på 9. semester sender ros til neuroopholdet.

De studerende på 12. semester har ros til undervisningen på 12. semester generelt.

Forslag til at ændre nogle af 8. semester klinikkerne til PBU, således at der i første time af
dobbelttimen bliver gennemgået en journal skrevet på en patient og i anden time af
dobbelttimen bliver der enten startet eller sluttet en PBU. Det kan eventuelt indføres fra
efterårssemestret 1998, og et oplæg kan sendes ud med lektionskatalogmaterialet næste
gang.

Referent: Studentersekretær Benedicte Ramsing

REFERAT AF RE-KONSTITUTIONSMØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS AMT 17.11.97 KL. 14.15

Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Ole Haagen
Nielsen (OHN), afd.læge Jørgen Andersen (JA), ovl. Jens Strøm (JS), ovl. Lene Wallin
(LW), prakt. læge Vibeke Bunch (VB), afd.leder Ulla Høy Davidsen (UHD), stud.med.
Morten Breindahl (MB), stud.med. Lene Buhl Riis (LBR), stud.med. Lars Grønlund Poulsen
(LGP), stud.med. Rikke Sørensen (RS), stud.med. Faye Sarmady (FS), stud.med. Thomas
Hansen (TH), sekretær Birthe Brogaard (BB), stud.sekretær Sofie Andreasen (SA).
Afbud fra: Ovl. Helle Ørding (HØ), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH).

Tillægsdagsorden.

1. Re-konstitution af KLU:

Ovl. Erik Hippe meddeler Klinikudvalget, at han ønsker at fratræde som formand for at
varetage sit kliniske arbejde på afdelingen og de mange øvrige arbejdsopgaver, som han p.t. er
involveret i, bl.a. som formand for koordinationsgruppen for studieplansrevisionen.
Beslutning: Fra lærergruppen indtræder afd.læge, Ole Haagen Nielsen, medicinsk afd. C/F
KAS Glostrup som ordinært medlem. Erik Hippe ønsker at fortsætte som ordinært medlem af
udvalget og som repræsentant for KAS Herlev i den adm. styregruppe. - Ovl. Troels Mørk
Hansen fratræder som ordinært medlem, men fortsætter som suppleant for Erik Hippe. - Helle
Ørding fortsætter som personlig suppleant for ny formand.

Som repræsentant for KAS Glostrup i den adm. styregruppe indtræder Ole Haagen Nielsen i
stedet for ovl. Jens Bagger.

Ovl. Jens Strøm, ovl. Finn W.Henriksen og ovl. Lene Wallin fortsætter som ordinære med-
lemmer af Klinikudvalget.

Valg af ny formand:

Beslutning: Klinisk lektor, afd.læge, dr.med. Ole Haagen Nielsen, medicinsk afd. C/F, KAS
Glostrup valgt som ny formand for Klinikudvalget.

Udvalget takkede den afgående formand for hans mangeårige formandsskab og bød den nye
formand velkommen. Den afgående formand takkede OHN for at han ville fortsætte formands-
skabet i den resterende valgperiode.

På grund af influenza deltog Erik Hippe ikke i det efterfølgende ordinære Klinikudvalgsmøde.

Referent

Birthe Brogaard

Studiet
REFERAT NR. 9/97 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 17.11.1997 KL. 15.30

Tilstede: Ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), afd.læge
Jørgen Andersen (JA), ovl. Jens Strøm (JS), ovl. Lene Wallin (LW), prakt. læge Vibeke
Bunch (VB), afd.leder Ulla Høy Davidsen (UHD), stud.med. Morten Breindahl (MB),
stud.med. Lene Buhl Riis (LBR), stud.med. Lars Grønlund Poulsen (LGP), stud.med. Rikke
Sørensen (RS), stud.med. Faye Sarmady (FS), stud.med. Thomas Hansen (TH), sekretær
Birthe Brogaard (BB), stud.sekretær Sofie Andreasen (SA).

Afbud fra: Ovl. Helle Ørding (HØ), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH).

1. Godkendelse af dagsorden: - MB og FWH ønsker punkt 5b på dagsorden - Langsigtet
økonomisk planlægning udskudt til næste møde. -
Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 8: - Vibeke Bunch deltog i mødet den 20.10.97. - ad pkt. 3-
3 -vedr. studenterønske om flere timer i makro demonstrationer på 11.sem. - Det er prof.
Svend Larsen studenterne skal tale med.

3. Konkrete sager til drøftelse:

MB foreslår vedtægtsændring, således at formand/næstformandens stedfortræder bliver et
ordinært medlem af udvalget, idet et ordinært medlem i højere grad er ajou�r med procedurer
og vedtægter. -
Lærergruppen foreslår punktet sat på dagsorden den 15.12.1997.

MB orienterer om problem i forb. med eksamensklinikker på 12.semester, hvor de studerende
i flere tilfælde er blevet undervist af læger, der ikke skal eksaminere. LGP og LBR oplyser, at
dette tidligere har været et problem på 12. semester.
Udvalget enige i, at det skal være eksaminator, der varetager de planlagte eksamensklinikker
på 12.semester. - Opmærksomheden henledes endvidere på, at det er muligt for undervisere at
bytte/finde erstatningsdage, hvis man bliver forhindret.

LGP og LBR orienterer om afholdt kursus i gynækologi på LKF. Udbyttet af kurset blev
beskrevet som værende ikke-tilfredsstillende i den nuværende form, idet ressourcerne er
dårligt anvendt, spec. der, hvor kursus i almen medicin er før gyn/obs-opholdet. - LBR
oplyser, at afd.læge Martin Rudnicki, gyn/obs. afd., KAS Glostrup tager kontakt til Institut
for almen medicin omkring kurset på LKF med henblik på, hvad der med fordel fremover bør
inkluderes i undervisningen.

4. Undervisningsplaner:

BB: Ovl. Christen Krag har d.d. aflyst Forelæsningen d. 18.11.97 på 12. sem.. Foreslår
erstatningsforelæsning den 25.11.97 på KAS Gentofte.
MB tager kontakt til medstuderende på 12. sem. den 18.11.97 om forslaget.

SFM meddeler v/brev af 24.10.97, at 3 hold á 6 studenter på 9. sem., heraf 12 fra HS, i foråret
98 skal undervises i neurologi på KAS Gentofte, samt ansættelse af klinisk lektor i sats B.
Taget til efterretning.

5. Budgetudvalg.

FWH oplyser, at ansøgning fra gyn./obst. afd. Gentofte fejlagtigt ikke var blevet behandlet i
budgetudvalgets møde den 27.10.1997, ligesom ansøgning fra ortopædkir. afd. T, KAS Her-
lev efterfølgende bør fremprioriteres. - Redegør nærmere for ansøgningerne.
Udvalget vedtager at imødekomme begge ansøgninger, idet det ansøgte umiddelbart
kan afholdes af de resterende refusionsmidler i 1997.-  BB tager kontakt til adm.chef
Lisbeth Madsen med henblik på ajourføring af det resterende budget for 1997.

MB: Er der fremkommet en afgørelse omkring de kr. 700.000, der er afsat til Samordningsud-
valgets sekretariat.
FWH: Der er indkaldt til møde med sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen den
08.12.97 vedrørende bl.a. belysning af dette samt de tidligere omtalte 2 mio. kr. af
refusionsmidlerne fra 1996.

6. Universitetssekretariatet:

UHD oplyser, at der er indkommet 4 tilmeldinger fra lærerstaben på KAS Herlev til workshop
den 11. og 12. december. Da der er ledige pladser, kan kursustilbudet tilbydes til KAS
Gentofte og KAS Glostrup.
Udvalget støtter forslaget til samtlige sygehuse.

Jvf. KLU 20.10.97 genoptages drøftelse om ændring af studentergrupperum v/læsesal til
administrative formål i det kommende nye Universitetssekretariat. - MB refererer til notater,
bl.a. fra Universitetsavisen maj 96, hvoraf fremgår, at der hele tiden har været planlagt et
grupperum for de studerende. Finder ikke, at UHD�s forslag om et grupperum på 3. sal til
studenterne er tilfredsstillende. UHD oplyser, at det ej heller er tilfredsstillende for hende med
et afdelingslederkontor på 3. sal.- Da udvalget først på oktobermødet var gjort bekendt med
ændringsforslaget til byggeprojektet drøftes muligheden af at opdele det lidt større konferen-
cerum til afdelingslederkontor og et mindre grupperum i tilslutning hertil samt mulig placering
af et studenterkonferencerum på 3. sal. - MB gør opmærksom på, at der ikke er afsat penge til
indretning af et konferencerum på 3. sal. - UHD ønsker ført til referat, at der ved hendes
ansættelse som leder af det �1-årige projekt� af EH var blevet lovet hende kontor i det omtalte
grupperum, hvilket havde været en af hendes betingelserne for at tiltræde stillingen.

Udvalget fastholder den oprindeligt vedtagne byggeplan med det planlagte grupperum, idet
der henses til, at der af refusionsmidlerne til studenterundervisning alene er anvendt 2,7 mio til
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indretningen af studenterfaciliteter på KAS Herlev, hvilket fremover meget gerne skulle stå
som et godt eksempel for de øvrige sygehuse. Udvalget afventer hvad projektet udmunder i.

MB oplyser, at det planlagt hvilerum til studenterne ved den nye læsesal ikke er tilladet jvf.
brandtilsynet. - Foreslår pladsen inddraget til arkivplads samt opstilling af bokse til de stude-
rendes tasker/bøger.
Godkendt. - Udvalget finder, at såvel en lærer- som en stud.repræsentant samt BB skal
deltage i kommende byggemøder omkring projektet (OHN,MB,BB).

MB: Hvorledes med en officiel event i forbindelse med åbningen af det nye Universitets-
sekretariat?
Udvalget bakker op om forslaget, evt. reception primo februar 1998.

7. Orientering:

Studieplanen: OHN forslår, at det fortsat bør være EH, der informerer om den nye studeplan
pga. EH�s tilknytning til revisionsgruppen.
Afventer nærmere herom på næste møde.

Studenterne: MB oplyser, at indlæg i MOK vedr. studenterrepræsentanter ikke har medført
henvendelser. - MB foreslår oprettet inspectorordning som skal undersøge, hvorledes de
enkelte undervisningsafdelinger fungerer. JA oplyser, at han som tutor før semesterstart ind-
kalder alle tutorer på KAS Gentofte til møde for at lægge strategi for det kommende semester.
Herved opnås en vis ensartethed i kvaliteten af undervisningen på de forskellige afdelinger.
MB udarbejder notat med forslag til inspectorordning.
MB efterlyser studenter-suppleanter til Klinikudvalget samt i udvalget vedr. �træning i klini-
ske færdigheder�. LBR er indtil videre personlig stedfortræder for MB i udvalget.

Sekretariat: BB: Som svar på brev fra Troels Mørk Hansen den 15.10.97 (pkt.8.3.a) vedr.
betaling af transportudgifter til m.v. til ptt., der indkaldes og medvirker ved VKO-kursus på
KAS Herlev, kan der jvf. SFM honoreres med en rimelig aftalt timebetaling. Udgiftsbilag i
forbindelse hermed kan indsendes til Grete M: Rossing SFM.

OHN forespurgte, om der ikke fremover bør være en lærerrepræsentant og en studenterrepræ-
sentant fra Hillerød sygehus i Klinikudvalget.
Spørgsmålet kræver en vedtægtsændring. - Spørgsmålet kan evt. drøftes på lærermø-
det den 19. ds., hvor der er lærerrepræsentanter fra Hillerød til stede.

Studienævn for medicin: Intet nyt.

8. Eventuelt:

Fastlæggelse af mødedato for udvalgets møder i foråret 1998.
Følgende blev vedtaget: 19.01.98, 16.02.98, 16.03.98, 20.04.98, 18.05.98 og 15.06.98.

Reception for nye læger afholdes torsdag den 29.01.1998.

Mødet slut kl. 16.55
Næste møde afholdes 15.12.97 kl. 15.15.

referent

Stud.sekretær Sofie Andresasen

P:klu1997\refnov2.e97/BB

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til
valg af studenterrepræsentanter og -suppleanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning af den decentrale kliniske undervisning.
Vi holder møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår
ved afviklingen af undervisningen.

Det ideelle vil være hvis vi har en repræsentant på hvert semester på Fase II i klinikudvalget.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende sammensætning:

Medlemmer:

Anja Bech Hansen (13. semester)
Linda Plovmand Jacobsen (11. semester)
Pernille Bruusgaard (11. semester)
Troels Bygum Knudsen (10. semester)
Sven Pörksen (9. semester)
Inger Johanne Poulsen (8. semester)

Suppleanter:

Christian Bonde (12. semester)
Jette Thygesen (11. semester)
Jakob Vammen (11. semester)
Christian Bjørnsson (skemafrit semester)

Valget afholdes torsdag d. 26.02.98 kl. 14:00 i mødelokalet for enden af gangen med
læselokaler i Teilumbygningens stueetage

Studievejledningen
Studiet

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 ; uge 6

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder

Mandag 11 - 14 14 - 15 Jon Prause

Onsdag 09 - 12 08 - 09 Margit Bak Skousen
13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann

Torsdag 16 - 19    15 - 16 Palle Rasmussen

Fredag 13 - 16 12 - 13 Jes Braagaard

OBS !!!  Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS
o.lign. ) samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : a) Christian Engell har orlov fra uge 6 1998 .

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Tid til samtale kan bestilles hos :

Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Pia Henriksen, tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

TRÆFFETIDER I 1998 ; UGE 7

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

Onsdag 09 - 12 08 - 09 Margit Bak Skousen

Torsdag 16 - 19    15 - 16 Palle Rasmussen

Fredag 13 - 16 12 - 13 Jes Braagaard

INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder

Onsdag 13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann

OBS !!!  Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS
o.lign. ) samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : a) Christian Engell har orlov fra uge 6 1998 til 1. Sep. 1998 .

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :

Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Pia Henriksen, tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

GRATIS TILBUD: -DUM DIG MINDRE PÅ STUDIET, LÆS
NEDENSTÅENDE

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 væsent-
lige ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer,
nye SU- og 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 - 1997-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offent-
liggjort i MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

Hvis du skulle have lyst eller behov for at læse alle MOK indlægene i deres �sammenhæng�
kan vi henvise til opslagstavlen udenfor studievejledningen, hvor de alle er at finde.
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STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?

På fakultetet er vi 7 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:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du måske har i forbindelse med studiet.
Utilstrækkelighedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læsegruppen, det  uoverskuelige 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 opsø-
gende vejledning 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.

Regler ved eksamen

EKSAMENSTILMELDING.

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a,
i åbningstiden mandag-fredag kl. 9-14, torsdag i tilmeldingsugen dog kl. 9-16. På gangen
foran eksamenskontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmel-
ding kan undtagelsesvist foretages skriftligt eller ved fuldmagt, efter aftale med eksamens-
kontoret.

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til eksamen. De bliver opslået i starten af
hvert semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen
sker i uge 7, 9. - 13. februar 1998. Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og søger dispensation, men ikke har fået
svar endnu på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tidsfristerne
for eksamenstilmelding!  Når du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på din
eksamenstilmelding, at du søger dispensation. Når du så senere modtager svar på din dis-
pensationsansøgning, skal du forevise dette på eksamenskontoret.

REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE EKSAMENER.

FASE I
I slutningen af 1. semester kan du tilmelde dig tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:
- for tentamen i almen og organisk kemi: godkendelse af obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi.
På/efter 2. semester kan du tilmelde dig eksamen i anatomi I og eksamen i medicinsk
psykologi.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i anatomi I: godkendelse af obligatoriske studieelementer på 1. og 2.
semester.

OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gælder tillige følgende: kemi og anatomi I skal
være bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan du ikke holdsættes på 4.semester.
Uden bestået anatomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.

På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i cellebiologi og almen histologi spot-
tentamen.
Indtegningsbetingelser:
- godkendelse af de obligatoriske studieelementer  på 4. semester samt godkendt
øvelserne i fysik på 3. semester, og bestået almen og organisk kemi.

På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i anatomi II, biokemi, fysiologi samt
den integrerede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegningsbetingelser:
- godkendelse af obligatoriske studieelementer på  1.- 6. semester, samt bestået ana-
tomi I, almen og organisk kemi, psykologi, cellebiologi og cellebiologispotten.

FASE II

På nedenstående liste kan du se, hvornår den undervisning der hører til faget bliver afsluttet og
dermed gør dig kvalificeret til at gå til eksamen. Dette er dog ikke længere ensbetydende med,
at det er det tidligste tidspunkt, du kan tage eksamen i faget på. Du skal være opmærksom på,
at du IKKE kan få rykket rundt på undervisningen og således tage kurser fra f.eks. 9. semester
på 8.semester.

På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksaminer i genetik.
Indtegningsbetingelser:
- for genetik: bestået cellebiologi eksamen

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksaminer i mikrobiologi, farmakologi og viden-
skabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt kursus i faget.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt god-
kendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksaminer i psykiatri, klinisk social medicin og
OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykia-
tri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i
videnskabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksaminer i dermatologi/venerologi, oftalmologi
og oto-rhino-laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi,
samt bestået eksamen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksaminer i arbejds- og miljømedicin, forordnings-
lære og patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt
beståede eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksaminer i intern medicin, kirurgi og retsmedi-
cin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte kliniske kurser i intern medi-
cin, kirurgi, klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksa-
miner i farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori I, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi
samt bestået eksamen i psykiatri. OBS!! Det vil reelt sige, at du kan gå til denne eksamen, hvis
du efter 9.semester opfylder indtegningsbetingelserne.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksaminer i almen medicin, gynækologi/obste-
trik, pædiatri og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer til og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksaminer til
og med 10. semester samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin, kirurgi og OSVAL
I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i akut patient.

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.

For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m.)
ofte være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et
fremmøde på 80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleve-
res rapport til godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamens-
brev når alle indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske
studieelementer. Attestation for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer sker via
EDB og går direkte til eksamenskontoret. Du kan tjekke om dit  attesthæfte er blevet registreret
som bestået på adressen: http://www.sund.ku.dk./udd/medicin./attest

AFLEVERING AF EVALUERINGSSKEMAER.

Studienævnet har vedtaget, at der skal foregå evaluering af kurser på medicinstudiet. For at
sikre, at svarprocenten bliver så høj som muligt, er aflevering af evalueringsskemaer blevet
obligatorisk i forbindelse med udlevering af eksamensbrev.  Du skal være opmærksom på
hvornår du skal aflevere evalueringsskema, så du kan få eksamensbrev.  Datoer vil blive
opslået i MOK.

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.

Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der
gives kun undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og da kun i tilfælde af sygdom,
bortrejse el.lign. Tilmelding til eksamen kan også ske før indtegningsperioden, hvis man på
forhånd ved, at man f.eks. er bortrejst, indlagt ell.lign. i indtegningsperioden. Dispensation
søges hos eksamensadministrationen.

ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele eksamenskontoret, da oplysningerne
om din adresse blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til eksamenskontoret, hvis du flytter umid-
delbart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase I:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

Studiet
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VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

27. FEBRUAR 1998 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s.
fra almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendt-
gørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om
dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet
kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om
tidsfristforlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlan-
det m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studie-
vejledningen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes
fuldstændigt med oplysninger om:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde

dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemestret 1998 fredag den
27. februar. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især
ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i
så god tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrun-
det og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN
HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisnings-
mulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du blot udebliver, kan du ikke forvente at få
tildelt en holdplads igen næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på
grunden til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umid-
delbart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation
til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet
opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er henholdsvis 1. august og 10. januar -
men det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke
har fulgt undervisningen.

AFLØSNINGSOPGAVE

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, mikro-
biologi, 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 somme-
reksamen). For integreret eksamen er fristen dog 15. september/ 15. februar. 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. Du kan således ikke skrive afløs-
ningsopgave i et fag, hvor du tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller hvis du er
udeblevet. Der er ingen begrænsning for, i hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive
en afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Pia Henriksen, lokale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente
�Generelle retningslinier for afløsningsopgaver� samt et ansøgningsskema.

OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men
du har mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved at være dobbelt så stor målt i studietid
og vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II på et videreudviklet fagligt niveau demonstrere en indsigt og en
færdighed i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den videnskabelige proces� faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator
(vejleder) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog for OSVAL II, men i emnekataloget for
OSVAL I (& II) vil du finde �mærkede� emner (markeret med en *) og (evt.) særskilte emner,
der kan bruges som emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv finde et emne og en
vejleder, idet vejlederen dog skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt i betænknin-
gen. Når du starter på din OSVAL II opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet. Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor
sekretariatet.

Introduktionsforelæsning og skemalagte perioder
Der afholdes forelæsning om OSVAL II fredag den 6. februar 1998 kl. 8.15 - 9.00 i
Lundsgaard Auditoriet. .

Den undervisningsfri periode på 10. semester er i forårssemesteret 1998 placeret således:
4. maj 1998 - 26. juni 1998.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i forårssemestret 1998 placeret således:
18. maj 1998 - 26. juni 1998.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget, OSVAL II-betænkningen og emnekataloget
for OSVAL I & II, der kan revireres hos OSVAL-sekretariatet.

VKO - VALGFRI KURSER OG OPHOLD

Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement af ialt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge
fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester, men kan gennemføres på et hvilket som
helst tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8. semester til indtegning til eksa-
miner på 13. semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13. semesters eksaminer, at der
foreligger fuld godkendelse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde i indland og udland (f.eks. IMCC og
lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det
vil sige at ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke er studenter

eller
b) udenfor semestermånederne

eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser
godkendes fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold og aftale vilkårene for dette. Institut for
socialmedicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Univer-
sitetet honorerer ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet
med opholdet, rejse, kost og logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at du frit kan vælge mellem formaliserede
kurser i fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og
højskolers undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeakti-
viteter, og deltagelse i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot sikre dig at kurset/
mødet er/kan godkendes som VKO - er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser finder du i lektionskataloget. Desuden
annonceres løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslagstavlen ved VKO-sekretaria-
tet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver
speciel godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til forhåndsgodkendelse kan fås i
sekretariatet).

ATTESTATION

Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/
møder er det en god idé at have en på forhånd udfyldt attestformular klar, som kun kræver
foredragsholderens eller kursussekretærens underskrift. Attestationsblanketterne kan hentes i
skufferne - tag en stak så du altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres -brug de
dertil fremstillede attestationsblanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point. Korterevarende uddannelsesaktiviteter
giver brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver således ½ point.
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Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer.
2 døgnvagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer x 2 = 6 dage! Det er meningen du
skal få et fagligt udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6 uger, tager du alle dine attestationer med
ind på eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor landets grænser, der ikke er annonceret i
kursuskataloget eller som �ugens tilbud� - opnå godkendelse efter forelæggelse for VKO-
udvalget. Benyt skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begrænsninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-
projekter og lignende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og tilrettelæggelse af studieophold ved uden-
landske universiteter eller højere læreanstalter kan opnås ved:

Det internationale kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du velkommen til at henvende dig til sekretæren
for VKO. Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.

Udvalget for valgfri kurser og ophold

STILLINGSOPSLAG

1 stilling som
studievejleder ved medicin

Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 1. marts 1998 være 1 stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på normalt 7 vejledere, som alle er stud.med.�er.

Som studievejleder er man ansat 17,34 timer/ uge i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv,
da vi har særlig travlt i august (optagelse og semesterstart) og i januar (semesterstart) og
arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul
og nytår samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse cirka 700 timer. Timelønnen er pt.
134,75.

Arbejdsområderne i studievejledningen er:

Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende og

studienævn/administration. På den ene side er man forpligtet af de gældende regler
og bestemmelser, på den anden side er man ansat til at guide medicinstuderende udenom de
forskellige problemer, der kan opstå.

Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx. om valg af uddannelsested
på fase II samt opsøgende vejledning med eksamenshjælp.
Herudover mødes vi to gange årligt med studievejledere fra Odense og Århus
Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved andre uddannelsesin
stitutioner.I forbindelse med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af alterna
tive studieplaner.

Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende ved KU og flere Europæiske
universiteter. Arbejdet indebærer kontakt med de pågældende universiteter, deres
koordinatorer, studenter samt Det internationale kontor.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er
omfattet af tavshedspligt.

Stillingen kan søges af stud.med.�er ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på,
at ansøgeren har kendskab til forhold i og omkring universitetet, tidligere ansættelser og
aktiviteter før som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i
studiet (midten af Fase I, dog med minimum 1. studieår bestået). Dette skyldes at der lægges
vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsop-
gaverne fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den variende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt være indstillet på at
arbejdet kan betyde at man bliver studietidsforlænget.

Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for
ferie i august.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion til vejledning,
arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse
(ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 27/2-1998

Ansøgninger stiles til:
Sekretariatschef
Ebbe Trærup
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest tirsdag den 24. febuar 1998 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til studievejledeningen for medicin på
ovennævnte adresse eller på tlf: 35 32 70 91.

BEITOSTØLEN 1998

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicinstuderende til Beitostølen helsesportscenter
i Norge. Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger lige midt i dejligt skiterræn.

Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og ophold.

Opholdet ligger i uge 12, og du kan i høj grad selv være med til at bestemme.

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være os i hænde senest fredag den
13. februar.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i
studievejledningen hos Margit onsdage 9-12.

FRITAGELSE FOR KEMI?

Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen med kemi som valgfag på A-niveau, eller
har gået på matematisk-kemisk gren, kan du fritages for medicinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte
Birkbøll lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og studiesekretæren for kemi får
besked om fritagelsen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse med indskrivning af
karakter for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på fritagelsen.

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat til eksaminatorier og øvelser i kemi.
Skulle du have lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi behøver du ikke aflevere kopi af dit
eksamensbevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen
om, at keminiveauet svarer til kemi på A-niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgivende eksamen gælder, at der ved optagel-
sen er foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk studentereksamen får du ikke fritagelse for
kemi på baggrund af gymnasieniveau kemi.

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
27. februar 1998.

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 foranstalt-
ninger, er det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamens-
tilmeldingen, bedes du meddele det på dette tidspunkt. Allersidste frist er 14 dage før eksa-
mens afholdelse.
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Informationsmødet om ophold i udlandet..

Som Medicinstuderende ved Københavns Universitet har du muligheden for et ophold ved et
Universitet i udlandet enten via en allerede foreliggende udvekslingsaftale med et Universitet
et sted i Europa (ECTS-aftale) eller ved selv at arrangere et ophold (free-mover).

Er du interesseret i at vide: Hvornår på studiet du kan komme afsted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvor meget det koster
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...

Skal du komme til
Informationsmøde i den Store Mødesal
Onsdag D. 18/2 1998 kl 16.30 eller Mandag D. 23/2 kl. 16.30

Onsdag d. 18/2 vil der hovedsageligt blive informeret om procedurer vedr. vores samarbejds-
universiteter (ECTS-programmet), mandag d. 23/2 vil der ligeledes blive fortalt om ECTS,
men  derudover vil der blive lagt vægt på det selvstændigt at forberede et ophold i udlandet
(f.eks. USA, Australien, Canada osv.).

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderligere information fås ved henvendelse i
studievejledningens internationale træffetider v. Christian Heilmann hver onsdag.
_____________________

Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit studium til en række universiteter i EU. Der vil
være mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af evt. ekstraomkostningerne i forbin-
delse med opholdet.

Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af de ca. 20 universiteter (i 13 forskellige EU-
lande), der deltager i videreførelsen af EU-pilotprojektet ECTS (European Community Credit
Course Transfer System).

Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års varighed, og skal minimum være af 3 måne-
ders varighed, hvor man følger kurserne i deres normale forløb. Hvert universitet indenfor
ECTS-samarbejdet har udgivet et informationsmateriale, der beskriver deres uddannelsestil-
bud, og har reserveret et antal pladser til udenlandske studerende. Endvidere har universite-
terne forpligtet sig til at forhåndsgodkende studieophold - af ensartede kurser - ved et af de
samarbejdende universiteter. Det er således muligt at gennemføre et ECTS-studieophold uden
studietidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er studietidsforlængende kan du medtage din
SU under opholdet.

Det modtagende universitet er sædvanligvis behjælpelig med at finde bolig, og oftest arrange-
res et kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til opholdet.

Den nye ansøgningsfrist for disse ophold og stipendier er

Onsdag den 25. marts 1998 kl. 15.00.

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i betragtning.

Informationsmaterialet kan lånes til kopiering ved henvendelse til Christian Heilmann i studie-
vejledningen, hvor ansøgningsskemaer til studieplan og stipendier også udleveres.

Vi ses !!

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studiet

Fase II
FARMAKOLOGI - KOLLOKVIER - 8. SEMESTER

Bemærk venligst, at indledningen til nedenstående kollokvier er flyttet til andet auditorium:

18/3  13.15   Antiinflammatoriske stoffer    DA  ->>   VH

27/4  13.15   Kønshormoner                   LU  ->>   DA

Med venlig hilsen
Farmakologisk Institut

Studietilbud
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UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret overbygningsuddannelse med fokus på
de basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen af den menneskelige organis-
mes funktion i  sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og
blev positivt evalueret i 1994. Den næste evaluering skal foregå i 1999.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 26 studerende.

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som 3 semestres teoretisk undervisning fulgt
af 2 semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag, lægevidenskabelige redskabsfag og natur-
viden- skabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og
cellebiologi. Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmako-
logi, genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
De sidste års specialestudium udføres individuelt under vejledning og afsluttes med en skrift-
lig rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på
studiet og den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske
arbejde under specialefasen.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele holdet, projektarbejde for mindre grup-
per, laboratorieøvelser i små hold, og individuelt specialearbejde.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt grundlag kunne forestå forsknings- og
udvik-lingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse med biologiske problemstil-
linger af relevans for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på
hospitaler og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad eller tilsvarende med et biologisk orienteret
indhold f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, ingeniørvidenskab
(kemi). Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannel-
ser. Iøvrigt anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forsknings-
aktivitet, karakterniveau og alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan rekvireres og indsendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 75 28/35 32 70 76. e-mail: mol@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: MANDAG D. 6. APRIL 1998

INVITATION

til

HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN=s ÅBENT HUS
TORSDAG D. 26. FEBRUAR 1998
 KL. 12.00 og KL.15.00
i Mini-Auditiorium 1, bygn. 29.01.30
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og har du lyst til at lade dig inspirere, så kig
forbi. Du vil her få mulighed for at tale med studerende som er i gang med humanbiologi-
uddannelsen, og med studielederen og derved få et indtryk af uddannelsens forløb og indhold.

På gensyn!!! Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi
og human patofysiologi) samt en række metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag
f.eks. molekylærbiologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, forsøgsdyrs-
kundskab, medicinske billedteknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik. Endvi-
dere indgår to kliniske kurser på et universitetshospital. Studiet afsluttes med et speciale, et
selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse
integreret med og i forlængelse af specialet, men der er selvfølgelig også mulighed for at
påbegynde en ph.d.-uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og udviklingsopgaver med humanbiologisk
relevans i den private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare) eller i den offentlige sektor
(sundhedsvæsen, miljøsektor, universiteter).

Danfyt (Dansk Selskab for Fytoterapi) indbyder
til temaaften om hvidløg
Mandag d. 23. Februar 1998 kl.19.00 i Benzon
Auditoriet,
Danmarks Farmaceutiske Højskole,
Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Tilmelding og medlemsskab er ikke nødvendig, og alle er velkomne!

Hvidløg
Historie, virkning og analyse

En farmaci- og medicinhistorisk gennemgang af hvidløgs
anvendelse som lægeplante med redegørelse for den
tilgrundliggende sygdomsforståelse
·
Farmakologi og medicinsk anvendelse
   ·
Analytisk kemiske aspekter og deres relation til
en eventuel farmakologisk effekt

Foredrag ved:
Farmaceut Hanne Nedergaard (Novo Nordisk)
Læge Bettina Søholm (Sano-Pharm)
Professor Steen Honoré Hansen (Danmarks Farmaceutiske Højskole)

DANFYT henvender sig til alle med interesse for fytoterapi, og har til formål at fremme viden
om lægeplanter, deres dyrkning, kvalitet, virkning og anvendelse.
DANFYT er medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative for Phytotherapy).

DANFYT sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Højskole, Afd. for Farmakognosi
Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Tlf.: 35 37 67 77 D 293 eller D 294
Personligt medlemsskab: 100 kr/ år
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FORSKNINGSINTERESSERET STUD.
MED.
Er du lægestuderende og har gennemført fase I, og har lyst og entusiasme til at fordybe dig i
et forskningsprojekt under et års orlov fra studiet, hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt.

Vi arbejder med de patofysiologiske mekanismer der initierer natrium- og vand-retention ved
levercirrhose og hjerteinsufficiens med særlig vægt på funktionelle og strukturelle forandrin-
ger i nyrerne.

Vi forstiller os at du i oplæringsfasen indgår i laboratoriets daglige aktiviteter og derved bliver
istand til selv at genemføre dit eget delprojekt i sidste halvdel af stipendietiden. Vi samarbejder
med en række laboratorier i Danmark og USA hvilket vil give dig mulighed for på længere sigt
at planlægge udenlands studieophold.

Du kan forvente en månedsløn svarende til SU plus fribeløb.

Kontakt omgående den kardiovaskulære-renale gruppe, Farmakologisk Institut, Panum
Institutet, bygning 18/6, v/lektor Sten Christensen (35 32 76 14) eller læge,  Thomas Jonassen
(35 32 76 16).

TIL VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE PÅ
RIGSHOSPITALET SØGES

20 RASKE MÆND I ALDEREN 20-40 ÅR

Vi vil bede dig aflevere en sædprøve og få taget en blodprøve 1 gang pr. måned gennem 1 år.
Prøverne skal belyse variationer i sædkvalitet og mandlige hormoner.

Pænt honorar gives.

Er du interesseret, ring til
Læge Elisabeth Carlsen
Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Tlf. 3545 5152 (mand. -fred. kl 10-12)
Læg evt en besked på telefonsvareren, såfremt jeg ikke er til stede.

MEDICINSK KOMPENDIUM.
14. (nyeste) udgave. SÆLGES.

Fuldstændigt som nyt. Ingen overstregninger.
2500.-   Ring  31 39 30 76.

FORSØGSPERSONER SØGES
Unge, rimelig veltrænede mandlige forsøgspersoner søges til  et forsøg om træningsvirkning
på insulinsekretionen.

Forsøget omfatter en dag, hvor der laves en konditionstest, samt fire forsøgsdage. Forsøget
omfatter 1 times cykling på en ergometercykel og blodprøvetagning. Glucosekinetik måles
vha. glucosetracer. Honorar gives.

Henvendelser til stud.med. Pauliina Aarnio 31354590-803

MEDICINSTUDERENDE SØGES!

Vi har på neurologisk afdeling Amtssygehuset i Glostrup startet et forsknings
projekt med det formål at finde generne for familiær hemiplegisk migræne (FHM). FHM er en
sjælden arvelig type af migræne med aura. Identifikation af disse gener kan få betydning for
opklaringen af generne/mekanismerne ved de mere almindelige former for migræne.
Til dette forskningsprojekt har vi brug for hjælp til opsporing af patienter/familier med FHM.
Arbejdet giver klinisk erfaring, kan være en del af en Oswald opgave eller udbygges til et
scholarstipendie, resulterende i medfor
fatterskab.
Er du interesseret i dette, kontakt da undertegnede.
Det vil være en fordel at være >6 semester.

Med Venlig Hilsen

klinisk assistent, læge Lise Lykke Thomsen,
hovedpineklinikken,
neurologiskafdeling,
københavns Amtssygehus i Glostrup.
Tlf.nr. 43233049 el.  43233060.

SÆLGES
FASE I :
Bevægeappratets anatomi (F. Bojsen-Møller, 9. udg.)..................kr.   400
Terminologica Anatomica (Sørensen & Høeg, 4. udg.)................kr.     30
Muskeloversigt (Weismann)..........................................................kr.     10
Medicinsk anatomi 2 (Egeberg & Mathiessen, 1. udg.)..................kr.  350
Neuroanatomy for medical students (Wilkinson, 2.udg.)...............kr.  170
Colour Atlas of Brain and Spinal Cord (England & al, 1. udg.).....kr.  300
Kemiske data (Nielsen, 3. udg.).....................................................kr.     40
Introduction to Psychology (Atkinson & al, 10. udg.)...................kr.   170
Medicinsk filosofi (Wullf m.fl., 1. udg.).........................................kr.  180
Medical biology of the Cell (Alberts & al, 2. udg., indb.)..............kr.  250
Histologi (Geneser, 2. udg.)............................................................kr.  450
Textbook of Biochemistry with clinical correlations  (Devlin, 3. udg.)......kr.  275
Documenta Physiologica (3. udg.)..................................................kr.    10

FASE II :
Immunobiology (Janeway & Travers, 2. udg.)...............................kr.  200
Medical Microbiology (Mims & al, 1. udg.)....................................kr. 250

Alle bøger er i en god stand.
Ring til mig på :    33 25 82 17     -      Helle

HAR DU ELLER DIN PARTNER
HERPES PÅ KØNSORGANERNE ?

På Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital er vi i gang med et videnskabeligt forsøg,
der skal vise om tabletter mod herpesvirus kan forebygge smitte af herpes på
kønsorganerne (herpes genitalis).

Til forsøget søges heteroseksuelle par i fast parforhold.
Den ene af jer skal være smittet med herpes genitalis, den anden ikke.
Den, der har herpes, vil i forsøgsperioden dagligt skulle tage 1 Zelitrextablet eller
1 kalktablet.
Zelitrex er et lægemiddel, som er godkendt til behandling af herpes genitalis.
Herpesudbrud i forsøgsperioden vil blive behandlet gratis.

I vil begge blive undersøgt ca. 1 gang om måneden
i de 8 måneder, som forsøget varer.

Ring for yderligere information til:
Projektsygeplejerske Mariane Bauer
Tlf. 35 31 60 98 eller OPS 50 12 69 98

2 STUDENTERMEDHJÆLPERE SØGES TIL LABO-
RATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER,

Laboratorium for Kliniske Færdigheders formål er at styrke lægeuddannelsen på det kliniske
område. Træningen i Laboratoriet er en forberedelse af de studerende til klinikopholdene og et
supplement til den kliniske uddannelse, og omfatter træning i anamneseoptagelse, objektiv
undersøgelse og en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering
m.m.).  Træningen foregår ved hjælp af fantomer, multimedia programmer og simulerede
patienter.

STUDENTERMEDHJÆLPERNE:
deltager i det praktiske arbejde omkring Laboratoriet (klargør laboratorierne, assisterer ved
undervisning etc.), deltager i dataindsamling i forbindelse med evaluering af diverse projekter,
går til hånde i Klinikudvalgets sekretariat (kopiering, pakning af post etc.), har vagtfunktion i
forbindelse med læsefaciliteterne.

KVALIFIKATIONER:
fleksibilitet og samarbejdsevne.  Da jobbet som studentermedhjælper kræver en vis oplæring,
er det en fordel, hvis du er tidligt i studiet.  Kendskab til computere og video en fordel.

ARBEJDSTID:
Ca. 10 timer ugentligt.

Der må påregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 08.00-21.00/
weekends kl. 10.00-18.00 efter vagtskema, udarbejdet i samarbejde med de øvrige studenter-
medhjælpere.

Løn efter overenskomst.

HENVENDELSE TIL:
Daglig leder, cand.psych. Marianne Fuglestved, Laboratorium for Kliniske Færdigheder,
afsnit 5404, tlf. 3545 4480.

ANSØGNING:
bedes fremsendt til
Laboratorium for Kliniske Færdigheder, Rigshospitalet
Afsnit 5404, Blegdamsvej 9
2100 København Ø

senest torsdag den 12. februar 1998.

VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE:
P-PILLER

Frivillige deltagere i projekter omfattende p-piller´s effekt på:

1. Den normale follikel funktion i æggestokkene
2. Sukker og fedtregulation samt blodets størkneevne

Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssige menstruationscykli
og interesseret i at deltage i én af disse undersøgelser bedes du kontakte:

Gynækologisk laboratorium tlf 38 16 34 38
Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital

hvor du ligeledes kan få supplerende information.

Med venlig hilsen

Sven O. Skouby, klinikchef dr. med
Hans Krog, afdelingslæge
Inge Marie Rasmussen, afdelingslæge

SÆLGES:
Medicinsk Kompendium,
14. Udgave (nyeste udgave), som nyt,
kr. 2000.-
Klinisk Medicin og kirurgi,
E. Juhl. m.fl., som nyt, kr. 350,-
Telefon :  Dag: 4323-3259 aften: 3543-
1117

Annoncer
Annoncer
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ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Mandag: 9.30-12 og 13.00-15.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 8.00-12.00 og 13.00-17.00
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00 og 13.00-14.00

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 26/1-98  - 1/2-98

ma tir ons tor fre lør søn ialt %
07-15 bestilt    7  5   1  4  3  19  7  46
07-15 udækket  0  0  0  0  0   1  0  1  2,1
15-23 bestilt  11  7  9   13  16  8  7  71
15-23 udækket  0  0  0  0  0  0  0  0  0
23-07 bestilt  16  12  8  11  10  5  10  72
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ialt bestilt  34  24  18  28  29  32  24  189
ialt udækket  0  0  0  0  0  1  0  1  0,5
dæknings %  100  100  100  100  100  96  100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter
og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken �dæknings %� angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har
været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:   26/1-98-1/2-98

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold  0  1  1  2  1  1  1
arbl. vagter  1  1  4  6  5  1    3  21
planlagte vagter  21  21  21  21  21  21  11  147
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at
der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Antal planlagte vagter i ugen: 147
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 21
Arbejdsløshedsprocent: 15 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Velkommen til et nyt semester.
Vi vil gerne byde velkommen til ny Vagtsouschef Lars Vadstrup som tiltrådte stillingen
d.01.01.98 (han er fra jylland!).

________________________

Husk at der er tilmeldingsfrist til AIDS-kurserne og Holdlederkurset d.01.03.98.

________________________

Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer.
Når du er på vagt og patienten er egnet til at have følgevagt med på (se nedenstående retnings-
linier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en
følgevagt ud til dig. Ring derefter til Vagtbureauet og sig, at du kan have en følgevagt med.
HUSK hvordan det var, da du engang selv skulle have dine følgevagter.
DU kan være en kæmpe hjælp for dine nye kolleger, hvis du gør den lille indsats som
beskrevet ovenfor.
GIV de nye VT-ere en hånd med på vejen.

Regler for afvikling af VT-følgevagter:
En ventilatør skal have 100 VT-timer, for at kunne have en følgevagt med.
Man skal have 4 følgevagter á 3 timer.
Man kan holdsættes efter 3 følgevagter.
Alle patienter skal være intuberede eller tracheostomerede (ingen krav om respirator).
Man kan afholde 2 følgevagter i træk. ( 6 timer).
Man skal møde 2 timer før på sin første vagt.
Følgevagter kan afholdes på VT-flyverhold, P-dialyseholdet og Afdelingshold.
Man må tage på Følgevagt efter den 2. kursusdag. (VT-kurset er nu på 4 hele lørdage).

________________________

Vagtbinding:
Der har været lidt usikkerhed omkring reglerne for vagtbindingen både på SPV- og VT-
området.
SPV-Vagtbindingen. Der skal afholdes 12 stk. vagter indenfor 3 måneder efter sidste følge-
vagt.
VT-vagtbindingen. Man skal have været skrevet op til 24 vagter indenfor 8 måneder efter
sidste følgevagt.

________________________

Line Rotenberg og Jakob Lundborg
og Lars Vadstrup
Vagtchef Vagtsouschef

Vagtsouschef

Vagtchefernes træffetider:

Mandag: 13.00 - 14.00
Onsdag: 13.00 - 14.00
Fredag: 13.00 - 14.00

MEDDELELSER FRA VAGTBUREAUET

Ny direktør og nye vagtchefer

Som allerede nævnt i forårets semesterhæfte er der en del udskiftning i personalet på Vagt-
bureauet. Pr. 1/11-97 blev Jakob Lundborg ansat som vagtsouschef, eftersom Jens Chr.
Faber-Rod fratrådte sin stilling ved årsskiftet. Pr. 1/2-98 er Lars Vadstrup yderligere ansat
som vagtsouschef, da Line Rotenberg går på barsel omkring marts måned.

Vagtbureauet har ligeledes skiftet direktør. Heinz Jacob har med virkning fra 1/1-98 valgt at
fratræde sin stilling og slutte sig til sin familie i Jylland. Pr. 1/2-98 er Vagtbureauets nye
direktør Jørgen Breide, som har en fortid inden for sygehussektoren.

Årsoplysningssedler

Vagtbureauet har pr. den 20. januar indberettet årsoplysninger til Told&Skat og efterfølgende
udsendt årsoplysningssedler til alle studenter. Hvis du sammenligner oplysningssedlens punkt
13 med �Årets A-indkomst� på din sidste lønspecifikation, skal du være opmærksom på, at
Arbejdsmarkedsbidraget IKKE er fratrukket på oplysningssedlen. Sådan vil Told&Skat have
det. I forhold til SU-indtjeningsgrænsen skal du trække Arbejdsmarkedsbidraget fra - eller se
på �Årets A-indkomst� på din sidste lønspecifikation fra 1997.

Skattekort 1998

Husk at aflevere dit skattekort for 1998. Hvis Vagtbureauet ikke har dit skattekort i hænde, er
vi forpligtet til at trække 60% af din A-indkomst i skat. Forud for det har vi jo derudover
allerede trukket 8% i Arbejdsmarkedsbidrag og 1% i DMP (Den Midlertidige Pensions-
opsparing). Yderligere er det i år blevet vanskeligere - i nogle tilfælde umuligt - at regulere din
skat, hvis du er blevet trukket 60%.

Lukketider på Vagtbureauet

I efteråret 1997 forsøgte Vagtbureauet i en periode at køre med udvidede åbningstider om
onsdagen. Ordningen er blevet evalueret ved juletid, og resultatet blev, at da de udvidede
åbningstider kun i ringe grad blev brugt, besluttede vi at vende tilbage til de gamle åbningstider
igen.

Elektronisk udbetaling af forskud pr. 1/3-98

Forskud på vagtløn er hidtil udbetalt på check ved fremmøde på Vagtbureauet. Det har vist sig
at være en både dyr og personalekrævende måde at håndtere det på.

Fremover vil Vagtbureauet derfor - som det allerede praktiseres i Odense - udbetale forskud-
det elektronisk. Systemet går i sin enkelhed ud på, at du udfylder er �forskudsformular� med
alle relevante oplysninger, afleverer formularen (eller sender den) bilagt lønsedler. Formularerne
behandles en gang ugentligt: alle formularer afleveret inden kl. 12.00 onsdag, vil blive behand-
let, således at beløbet kan være til rådighed på din bankkonto dagen efter.

Ordningen forventes at træde i kraft pr. 1/3 og vil selvfølgelig blive nærmere beskrevet i de
følgende numre af MOK.

Vagtbureauet meddeler
Vagtbureauet

SPV- HJEMMEHOLD 1511 SØGER 1 NYT
MEDLEM

med start 11/2 senest 13/2-98.

Vi dækker 8-timers dagvagter 2-3 gange om ugen hvor vi passer en lille 3-årig dreng som
hæmodialyseres på RH og som har brug for vores fulde opmærksomhed under dialysen og i
hjemmet. Han kan ofte blive akut dårlig og der kræves derfor observation og et godt samar-
bejde med både familie og personale.

Ansøgningskrav:   Stor erfaring med mindre børn og somatiske vagter.
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EFTERREGULERING TIL
LÆGEVIKARERNE.

FADL underskriver i januar den endelige udgave af lægevikaroverenskomsten.
Herefter skal den til gennemlæsning i Amtsrådsforeningen, underskrives og udsendes til
sygehuse og lønkontorer.

Hvornår pengene kommer til udbetaling, er ikke helt sikkert, men et realistisk bud kunne være
april eller maj 1998.

Selvom pengene er tjent i 1997, bliver de først beskattet i udbetalingsåret.
Du skal altså sende dit skattekort�98 til det sygehus, du vikarierede på sidste år.
SU-styrelsen betragter også efterreguleringsbeløbet som værende tjent i 1998, så du kommer
ikke til at betale �97-SU tilbage som følge af efterreguleringen.

 Venlig hilsen
 Kristine Nielsen, FADL�s Lægevikargruppe.

FADL

Min. 400 spv-timer.

 4 vagter /mdr.

Yderligere oplysninger: Nikolas 33 24 96 58.

Ansøgningsfrist :  Tirsdag den 10. februar 1998 kl. 12.00 til VB

PERMANENT BØRNEHOLD 4301 PÅ
NEONATALAFD. 5023, RIGSHOSPITALET, SØGER
1 VENTILATØR.

Vi er et hold af få erfarne ventilatører og få nye, der fortrinsvis dækker aften/nattevagter. Vi
dækker ikke vagter på faste tidspunkter, men lægger vagter på baggrund af afdelingens behov,
samt ved sygdomsdækning og anden pludselig opstået mangel, vi har således en del akutte
vagter.

Afdelingen:
Er opdelt i 3 specialer neuro- hjerte-og kirurg team. Er moderniseret og renoveret. Der er ansat
ca. 100 sygeplejersker, med hvem vi har et godt og tæt samarbejde. Vi deltager aktivt i afd.
sociale liv, herunder de navnkundige halvårlige fester.

Kvalifikationer:
Ansøgere der opfylder timekravet, men ikke har BVT-kursus vil kunne komme i betragtning,
under forudsætning, at vedkommende tager på det førstkommende BVT-kursus. Desuden vil
ansøgere med erfaring fra neonatalafd. og/eller anden børneerfaring blive foretukket.

Oplæring:
Ca. 4 ulønnede følgevagter med ventilatør, vurderes efter kvalifikationer. 2 betalte følgevagter
med en sygeplejerske. Ulønnet oplæring i blodprøvetagning med en laborant af ca. 3 timers
varighed.

Vagter:
De første 4 måneder 8 vagter om måneden, en del af disse som akutvagter. Herefter min. 4
vagter om måneden ( ofte også som akutvagter), også i eksamensmåneder, og i øvrigt
gennemsnitsfordeling ( af de tilbudte vagter). Der er altid mulighed for yderligere vagter.

Ansøgningsfrist: Torsdag d.12. febr. 98 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Kvalifecerede ansøgere vil blive kontaktet af holdlederen for ansættelsessamtale.

Yderligere oplysninger og information hos Vagtcheferne eller holdlederen på  tlf. 32 51 21 50.

MVS-HOLD 5401 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.

Holdet fungerer på Fælledgården, Nørrebro.

Arbejdet består i at være ansvarshavende nattesygeplejerske for 5 almindelige
plejehjemsafdelinger samt tilknyttede beskyttede boliger.

Vagtbindingen vil pr. person være ca. 4 vagter pr. måned.

Krav:  Almindelige MVS-kvalifikationer fordres, men ansøgere med MVS-kursus foretræk-
kes.

Flexibilitet i eksamensmånederne forventes.
Ansøgningsfrist:  Torsdag den 12. febr.. 12.00 til VB.

Yderl. opl.:    Kristian Løkkegaard tlf. 35 36 1971

I.M.C.C
TIL DEN EVENTYRLYSTNE OG U-
LANDSINTERESSEREDE STUDERENDE.

Indbydelse til introduktionsaften om
Zimbabwe Village Concept Project
Et tværfagligt og internationalt funderet udviklingsprojekt.

Zimbabwe VCP er IMCC nye udviklingsprojekt for dig der
gerne vil lave spændende og studierelevant arbejde i internationalt og tværfagligt miljø. Du
kan være med i gruppen herhjemme og du kan blive udsendt på projektets rotationer af 7
måneders varighed.

Zimbabwe Village Concept Project (VCP) er et forholdsvist nyt projekt formuleret og udviklet
i løbet af de sidst 2 år i et samarbejde mellem Studerende fra både Zimbabwe og Danmark. De
danske studerende er dels antropologi- og medicinstuderende der arbejder under og udsendes
af IMCC (International Medical Cooperation Committee) mens studerende fra Landbohøjskolen
arbejder under og udsendes af IAAS (International Association of Agriculture Students.

Projektet sigter mod, tværfagligt, at forbedre de generelle levevilkår for en befolkning på 3500
i det nordøstlige hjørne af Zimbabwe.

De studerende må på udsendingstidspunktet være på studiets overbygning og på medicin have
bestået mikrobiolobi og farmakologi. Der vil være mulighed for at blive udsendt fra august
1998.

Kom mandag den 9. februar 1998, kl. 18:00 på IMCC-kontoret og se og hør mere om
projektet.

Hvis du er forhindret i at komme denne mandag har du mulighed for at komme til vores møder
på tirsdage i ulige uger. Næste gang er tirsdag d. 10. februar kl. 17.30 på IMCC.

For yderligere oplysninger kan du ringe til Dorte på tlf: 31 21 05 87 eller Ann-Louise på tlf:
35 43 85 03.
TROPEINTERESSEREDE SØGES TIL
PLANLÆGNING AF KURSUS I 1998 !!!

Vi skal nu til igen at tænke på varme lande, fluer, orme, malaria, kulturimperialisme, åndema-
nere og meget, meget mere�
Derfor søges 8 nye interesserede og engagerede stud. med�er til planlægning af næste års
kursus i International sundhed (tropemedicin og hygiejne).
Kurset giver en bred introduktion til sundhedsarbejde i den 3. verden og indeholder emner
som bl.a. kultur, antropologi, pædiatri, virus- og infektionssygdomme, politik og meget andet.
Arbejdet vil bestå i at udfærdige kursusskemaet, kontakte underviserne, udvælge kursus-
deltagere, samle kursusmateriale samt stå for afviklingen af kurset i 4 uger i august måned (3.-
28. august).
Den største arbejdsbyrde vil ligge i april måned samt slutningen af juli. Gennemsnitligt holdes
der møde hver 3. uge.
Og hvad får DU så ud af det ??? � Gratis bogpakke og kursusdeltagelse samt fornøjelsen at
samarbejde med andre tropeinteresserede fra forskellige faggrupper.

Ansøgningsskema kan hentes på IMCC-kontoret, hvor bl.a. motivation og evt. planer om
udrejse skal anføres. Afleveringsfrist er torsdag den 12. februar kl. 12.00 på IMCC-kontoret,
og ifald du bliver udtaget, er første møde den 19. februar kl. 16.00 på IMCC-kontoret.

Det eneste absolutte krav er, at du er på fase II.

Mange tropehilsener på tropegruppens vegne

Trine (tlf: 38198644) og Katja (tlf: 35859580)

UGANDA REFUGEE PROJECT

I Sydvestuganda befinder sig i dag ca. 10.000 flygtninge fra Rwanda, Etiopien, Kenya og
Somalia. De bor i to Settlement-camps, hvor de lever af små  jordlodder som de har fået tildelt
og ekstra forsyninger som de modtager fra rødekors. Uganda redcross administrerer lejerne
I hver af de to lejre er der en sundhedsklinik, der drives af jordemødre og sygeplejersker.
Klinikken tilses hver 14. dag af en læge og hver 4. uge af en psykiater. De tager sig af de mere
alvorlige tilfælde.
Et projekt for medicinstuderende er startet op i disse to lejre. Det er altså muligt for dig at
arbejde sammen med jordemødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og andre medicinstude-
rende i disse lejre.
 Arbejdsopgaverne består i sundhedsoplysning, antenatal-behandling, deltagelse i
immuniseringsprogrammer, etablering af drikkevands forsyning, ernæringsstøtte, deltagelse i
sociale aktiviteter for flygtninge og oplysningskampagner om seksuelt overførte sygdomme.
Sundhedsproblemerne i lejerne er: malaria, respiratoriskesygdomme (tuberkulose), diarre,
og seksuelt overførte sygdomme.

Rotationsperioderne er: 07.12.97-18.01.98
08.03.98-19.04.98
07.06.98-19.07.98
16.08.98-27.09.98

Den første uge af rotationen tilbringes på universitetet i Mbarara med et kort introduktionskur-
sus. Projektet kan søges af studerende på alle semester.NYHED!!!!
Flere oplysninger: Hent en informationsfolder og kig i vores (=SCORP/Public Health)
informations mappe  på IMCC kontoret. Eller vores homepage:
http://www.imcc.dk/copenhagen/scorp/scorpho.htm

Jakob Maraldo IMCC-SCORP
TLF 32955958 eller E-mail: scorp@imcc.dk

Indre organer & VB
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ULANDSPROJEKTER BOLIVIA/
GHANA
NY ANSØGNINGSFRIST: 16/2 1998

Har du lyst til at indsnuse Sydamerikas eksotiske dufte eller fornemme Afrikas mystik? Med
IMCC�s Ulandsgruppe har du mulighed for at opleve fremmede kulturer på tæt hold og
samtidig være med til at forbedre sundhedsforholdene for nogle af de dårligst stillede befolk-
ningsgrupper i verden. Du og din eventuelle kæreste, får også mulighed for at lære nye sprog,
få organisatorisk erfaring og blive fortrolig med at køre i mudder og gennem floder i en
firehjulstrækker. Udsendelse er på 14 måneder fra 1/12 1998, 1/1 1999, 1/6 1999 eller 1/7
1999.

KRAV TIL DIG:
-Stud. med. på mindst 7. Semester (aktuelt studietrin)
-Din kæreste må gerne have anden uddannelse/baggrund
-Engageret og initiativrig
-God til at samarbejde
-Udadvendt
-Eventyrlysten

Hent ansøgningsskema på IMCC�s kontor, 9.2.2, Panum.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til:
Karen og Aksel: 31420065
Anders og Maria Isabel: 38801840
Morten: 31811473

ULANDSBULLETIN
Nyt fra Ghana!!! Her er et f llesbrev fra Inger og Peder, der
arbejder p  IMCC s ulandsgruppes projekt i det nordlige
Ghana.

K re alle sammen F llesbrev nr.. Tuml d. 9/10-97

Situation
Det er dejligt k ligt i dag, temperaturen er nede p  en ligefrem behagelig varme, det er n sten
overskyet, og en let brise bl ser frisk ind i huset, hvor vi nu sidder foran computeren og skriver.
Det er s ndag og vi har ingen planer om at lave noget , der har med projektet at g re - s  for en
gangs skyld holder vi weekend. Naboen har sat sin slidte ghetto blaster til at spille for fuld dr
n, s  den h jtaler, som stadig virker (bortset fra diskanten) slynger rytmerne fra Whigfield s
Saturday Night   ud over den st vede by. Der har ellers v ret meget trafik i dag, hele to biler; en
Toyota og en lastbil ag m rket Tata er k rt gennem byen, s  sand og skidt blev hvirvlet op i vejret
- s  kom ikke her og sig, at der ikke sker noget i byen!!

Mad
Da der ikke er det helt store udvalg af varer i byen og intet der bare kunne minde om et
supermarked, har det taget en krig at finde de rigtige forbindelser, s  man kan f  noget mere
varieret at spise. Vi har s ledes fundet et sted, hvor en kvinde s lger hvedebr d ( i hvert fald to
gange ugentligt), en lille have, hvor man kan f  fat i nogle blade, der minder om spinat, der er
desuden en mand, der udover cykeldele, s lger oksek d p  d se. Man kan ogs  sagtens f  frisk
k d. Nede i byen under det store tr  st r der to m nd og hugger oksek d ud med macheter og store
knive. Her f r ,am let et kilo okseindel r pakket ind i et stort blad for 30 kr. Hagen ved det er blot,
at det absolut ikke er velh ngt, man m  ofte koge det i 2 timer i en sammenkogt ret f r det er m
rt. Svinek d f r man under et andet tr , det er noget lettere at f  m rt og faktisk kan man godt lave
spr d sv r i en gasovn! Og s  kan man f  rigtig m lk fra Fulanierne, der er kodrivere i dette omr
de. Apropos m lk kan dette ogs  f s p  d se, s  n r vi lyster en kop kakao, lave en god sovs eller
h lde p  havregr den, kan vi dette. Vi kan endda med nogle citroner eller limefrugter lave ost,
som vi kan komme p  br det, og med den rette kultur ved h nden kan man endog lave yoghurt
- det eneste vi ikke kan, er at drikke en kop rent m lk, da pulverm lken smager ad pommern til
og kom lken f rst skal pasteuriseres og s  bliver den klumpet og vammel at drikke.

 Saturday night - I was walking down the street

Naturen
Regntiden er ved at holde op. De sidste par dage har luften v ret fuld af r dt st v. De lokale siger,
at der nok har v ret en slem storm i Sahara. I  vrigt vrider landm ndene h nderne, for de er i gang
med jordn ddeh sten, og det er bare sv rt, hvis jorden er t r og h rd som sten. Landskabet er
stadig gr nt og frodigt, papaya erne er ved at modne og baobabtr erne st r visse steder med flotte
frugter p  (om man kan spise dem, ved jeg ikke endnu). Gederne har alle sammen overst et s
sonens f dsler og nu bliver de jagtet af hannerne - noget de ikke bryder sig om, s  der er en
ynkelig br en og postyr rundt om huset.

 .....Di di di dam - di di di da di da dam

Dansefestival
Vi l ngtes efter lidt kultur og besluttede os for at l ne bilen en weekend og k re 100 km mod vest
for at se p  dansefestival. Festivalen skulle starte l rdag og vi kom tidligt dertil, men pladsen var
de og tom. Rygtet ville nemlig vide at selveste pr sidenten, J.J. Rawlins, ville komme og overv
re festivalen. Det er vist nok et meget almindeligt rygte, der opst r, n r folk gerne vil have, der
skal ske noget stort. Om han kom vides ikke i skrivende stund, men vi s  i hvert fald ikke noget
til ham. Hele l rdagen tilbragte vi sammen med andre ( I  vrigt hvide) frivillige, is r udsendte fra
den engelske organisation VSO. S ndag startede festivitassen. Allerede tidligt p  dagen be-
gyndte trommer og xylofoner at spille og danserne varmede op. P  den dyre langside sad de
forskellige chiefer i deres smocks (hvis det staves s dan), det vil sige de store vide, stribede

tunikaer med matchende bukser og en art hue, som kun  rv rdige chiefer kan b re uden at se
komplet t belige ud. Foran deres pladser stod m nd og holdt deres store og farvestr lende
parasoller, alt i alt et pr gtigt syn. S  kom kommunikationsvognen ogs  til stede, det er en gul
og gr n bil med k mpe h jtalere p  taget, som altid er p  pletten ved officielle lejligheder, s
tilskuerne kan r bes op. Dansene begyndte efter en kort introduktion. To grupper dansede ad
gangen. En gruppe best ende af 8-10 dansere, der danser rundt om deres ivrigt arbejdende
musikere. I g segang og skiftende tempi g r det s  derudaf, til tider i forrygende fart. Danserne
er kl dt i en blanding af T-shirts med billeder af pr sidenten, shorts, perler og bj lder og
traditionelt afrikansk stof. Vi betragter synet af danserne beskyttet af solen og omringet af b rn,
der synes vi er mindst lige s  interessante som danserne. Vi n ede desv rre ikke hele festivalen,
vi skulle jo ud p  de st vede veje igen, men festligt var det.

 ....I like the way you move

Projektet
Da Tina og Morten har v ret p  ferie samt i hovedstaden i de forgangne tre uger, har Inger og
jeg v ret alene p  skansen. Vi har koncentreret os mest om kvindegrupper i de sm  landsbyer,
hvor disse skal undervises i sundhed, med hovedv gten lagt p  forebyggelse af de mest
hyppige sygdomme. S  efter at have haft et m de med en af grupperne, fik vi at vide, at de gerne
ville h re noget om diarr , s  vi kunne g  hjem og forberede os, inden vi kom igen nogle dage
senere. At undervise kvinder s dan et sted er en pr velse: for det f rste snakker de et helt andet
sprog, for det andet har de en helt anden forst else af sygdom, og sidst men ikke mindst er 95%
analfabeter. De metoder vi (sammen med en tolk) derfor har taget i brug er f rst og fremmest
af visuel kartakter, hvilket vil sige demonstrationer, praktiske  velser for kvinderne og rolle-
spil/teater. Vi startede s ledes vores undervisning med en gruppediskussion af, hvad de forstod
ved diarr  (hvilket ikke just var den g ngse danske opfattelse, men snarere en blanding af alt
muligt lige fra nedsunken livmoder til halsbrand), og efter et godt stykke tid kom de (heldig-
vis) til, at der vist ogs  var noget med vandig hyppig aff ring, hvorefter vi kunne  nde lettet op
og forts tte showet. Herefter havde vi forberedt et rollespil, hvor jeg, som havde diarr  (alts  i
spillet - for en gangs skyld) skulle skide ved en flodbred (h lde noget klistret melj vning ud p
jorden til stor jubel for forsamlingen). Ved at h lde vand ud p  melj vningen kunne fra en
medbragt feltflaske kunne vi vise, hvad der ville ske, n r det regnede. S  ville  aff ringen  blive
skyllet ned i floden (en gr ft i dette tilf lde), og hvis man som Inger drak flodvand, kunne man
se, at der var melj vning i  h alts  aff ring i! Simpelt, men uhyre effektivt, og en gevaldig
diskussion startede blandt kvinderne, som vi desv rre ikke kunne f lge med i, men vi fik at vide,
at enkelte godt nok havde h rt om noget lignende, men ikke havde troet p  det f r nu!!!!

Nok for denne gang, og naboen spiller sidste vers:  ..... eb mi baby . Vi h ber, at I hygger jer
derhjemme, at I passer p  Danmark og nyder livet! De k rligst hilsner fra os i Afrika.

REFERAT AF PIT-MØDE OG PIT-
JULEFROKOST
ONSDAG D. 17/12 1997 HOS TINE.

Tilstede: Christian, Tine, Bolette, Jan (2 timer), Mette, Jakob, Mads, Louise, Ann-Sofie, Zaza,
Hanne.

1. Vi har to ledige pladser på hospitalet i Chogoria forår ´98. Hospitalet har skrevet og tilbudt
os pladserne. Karen Ejernæs (12. sem.) er interesseret i at tage imod pladsen. Der sendes
standardpakke til hende og brev til hospitalet (Mette og Hanne).

2. Internetopgaven (PIT på nettet) gives videre til Zaza fra Bolette.

3. Diskussion om udbygning af vores nationale samarbejde med stud.med.ér i Århus og
Odense samt mulighed for internationalt samarbejde. Foreløbig skrinlægges mulighed for
internationalt samarbejde, idet det kræver at vi åbner vores pladser for udlændinge. Dette er vi
ikke interesseret i, idet vi ikke engang har nok pladser til danskere.

Det nationale samarbejde skulle gerne på benene i 1998. I januar kontaktes interesserede
kontaktpersoner i Århus og Odense med tilsending af kopi af infomappe (Hanne)og brev om
årets gang samt årsberetning (Mads og Mette).
I forbindelse med IMCC´s generalforsamling i marts (27-29.) i Århus tager en gruppe fra PIT
til formøde med kontaktpersonerne fra Århus og Odense mhp. samarbejdsplanerne.
Gruppen mødes før afrejse til udarbejdelse af et forslag til generalforsamlingen:

- betaling af transportudgifter til x antal møder på landsplan
(Mads, Christian, Jakob)

4. Der er ikke kommet interesserede til ledige pladser i Indien og Uruguay i efterår ́ 98 fra dem,
der fik afslag. Skal opslåes i MOK, Acuta og OBS sammen m. næste gangs pladser (forår ´99
og efterår ´99)  i marts ´98.

5. Mette og Hanne bliver læger i januar 1998 og udgår hermed af gruppen.

6. Næste PITmøde ( hvor Hanne fra Århus kan komme) er tirsdag d. 17. februar 1998
kl. 18 hos Anne Sofie Gleesen, Fredensgade 13 st. th. 2200 Kbh N. Tilmelding på tlf.
35376468 senest d. 12. februar. Nye interesserede er mere end velkomne - også selv om du
kun er på 1. del.

Tak til Tine for husly og hygge.

Hanne

Indre organer
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GRØNLANDSOPHOLD
SOMMEREN 1998

Nu bliver der atter mulighed for at komme til Grønland og
nyde den smukke natur og prøve kræfter med din medicinske
viden.

Efter flere succesrige år har mange hospitaler igen indvilliget
i at modtage medicinske studenter.

Tilmeldingen sker efter �først til mølle princippet�.
Ansøgnings-skemaer kan hentes udenfor/på IMCC�s kontor
i henholdsvis København, Odense og Århus.

Du har mulighed for at komme afsted i en måned til et af de
mange sygehuse. Det eneste krav til dig er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi.

Første ansøgningsrunde løber til den 1. marts.

Ansøgningsskema afleveres/sendes/faxes til IMCC�s kontor i København.

Når vi har fordelt pladserne sikrer du dit ophold ved at betale et administrationsgebyr på 600
kroner. Gebyret skal betales rettidigt for at sikre pladsen.
Informationsfolder og rapporter fra tidligere ophold kan fås/læses på IMCC�s kontor.
OBS: Opholdet er godkendt som valgfrit klinisk ophold (VKO).
Hospital Måneder Stud. pr. Periode Kost Logi
Uummannaq Juli, august 1 + +
Ilulissat Jakobshavn Maj, juni, juli, aug., sept. 1 + +
Maniitsoq Sukkertoppen Maj, juni, juli, august 1 + +
Quasianguit Christianshåb April, maj, september 1 + +
Narsaq Næsset Juni, juli, august 1 - ?
Aasiaat Egedesminde Juli, august 1 + +
Tasiilaq Juli 1 - +
Der er således i år mulighed for at i alt 21 studerende kan komme afsted!!!

Med venlig hilsen

IMCC
Grønlandsgruppen ved Stine Marcussen, Mette Henriksen, Thue Johansen og Lars Holm

Panuminstituttet 9.2.2.
Blegdamsvej 3B
2200 København N, FAX: 35 32 64 10

Basisgrupperne
SEMESTRETS FØRSTE SIMS-MØDE
MED EMNET
Kapsejlads som eliteidræt.

Vi i SIMS er beærede over at kunne præsentere Professor Finn Bojsen-Møller og Elite-
sejleren Jens Bojsen-Møller, som vil holde et klasse-foredrag om kapsejladsens bio-
mekanik, teknik og træning. Arrangementet foregår

onsdag d. 11. februar 1998 kl. 1600- 1730.

For mere information, se den flotte miniplakat, der er hængt op på opslagstavlerne foran SIMS
(lok. 9.2.3), i kantinen samt i forhallen foran klubben.

Efter dette spændende arrangement fortsætter vi med at afholde et almindeligt SIMS-møde,
hvor vi orienterer om og planlægger fremtidige arrangementer for dette semester. Ved dette
møde er der rig lejlighed til at finde ud af, hvad SIMS er for noget og hvad vi går og laver. Så
hvis du er ny, eller hvis du har interesse for idrætsmedicin (eller hvis du bare er nysgerrig), så
er du hjerteligt velkommen til at møde op og være med.

På vegne af SIMS

Susan Bjerregård (sekretær)

ANTROPOSOFISK STUDIEKREDS V/ GIM.

Vi er en gruppe medicinstuderende der sidste år har samledes en række aftener for at studere
og diskutere antroposofisk medicin. Dette vil vi fortsætte med i det nye år, og næste møde vil
finde sted onsdag d. 25/2 kl. 19:30 i den antroposofiske klinik på Kong Georgsvej 15 på
Frederiksberg. Her vil vi sammen med Hans Abildgård (han er antroposofisk læge) fortsætte
med at læse en række foredrag afholdt af antroposofiens grundlæger Rudolf Steiner. Alle er
velkomne til at deltage i denne studiekreds - også selvom du aldrig har hørt om antroposofi
eller Rudolf Steiner før, men blot er interesseret i at stifte bekendtskab med en alternativ måde
at se verden og lægekunsten på.
Udover dette første møde vil vi mødes ca. hver tredje uge samme sted og samme tid.
Dvs.: onsdag d. 18/3

onsdag d. 1/4
onsdag d. 22/4
onsdag d. 13/5

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød glad og nysgerrig op. Hvis du har spørgsmål så
kontakt: Christian (tlf. 38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).

Stud. Med på gaden!

REDAKTIONSMEDLEMMER SØGES
TIL  KØBENHAVNERREDAKTIONEN
AF  SEMESTERMAGASINET  STUD
MED
Kan du overskue at afsætte en hel del timer pr. Semester på at: brainstorme, diskutere, skrive,
kritisere, spise de andres gode mad, blive kritiseret, blive gode venner igen, skrive, finde
illustrationer, diskutere med fotografen, skrive, holde møde i Odense,  blære dig med din
gastronomiske kunnen, skrive, sætte bladet op på computer i Århus, støtte din sidemand før
hun bryder sammen, vente på trykkeriet, sætte plakater op, få ros.

Krav: fase I, helst så tidligt som muligt
skrivelyst,
FADL medlem (evt. kommende)

Ring til Linda: 31876776
             Jakob: 54911110
            Rikke:  33322835

�See one�Do one�Teach one�

Div.
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Det Medicinske Studenterråd
 præsenterer:

BOGMARKED

Bogmarkedet afholdes:
 onsdag d. 11. februar kl. 14.30 - 17

Bøger  til salg kan afleveres:
torsdag 5/2 kl. 13 - 15.30 og mandag 9/2 kl. 13 -17

Penge  og ikke solgte bøger  skal afhentes
fredag 13/2 kl. 15 - 17 eller tirsdag 17/2 kl. 14 - 16

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler, lokale 1.2.5 / lokale 1.2.7a
(den gamle læsesal)

Bemærk: Arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise bøger mv, som skønnes usælgelige .

Det medicinske Studenterråd
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Rusnews
OBS:   RUSVEJLEDER �98 ?.
For at undgå unødig frafald undervejs, vil vi som noget nyt lave 3 ens informationsmøder.
Det er obligatorisk at deltage i et af møderne, hvis man vil være vejleder, også for gamle
vejledere.
Møderne vil ligge tirsdag den 10., onsdag den 11. og tirsdag den 17. Februar. Alle dage
klokken 16.00 i studenterklubben.
Det kan på forhånd oplyses at weekend-seminarerne  kommer til at ligge den 13-15 marts, og
17-19 april. Ugeseminaret ligger 14-21 august og rusturen fra den 28. August til den 4.
September.

                     Vel mødt i klubben.
                                                        OG ´97.

                                    Afsluttende OG-møde ´97:

Vi klapper lige hinanden lidt på ryggen mandag d. 9. Klokken 1700 i Klubben, også for lige
at få ordnet de sidste glemte sager.
              Tak for sidst!!!!!

ALLE TUTORER
HURRRA, og velkommen hjem fra diverse eksaminer, ture og rejser. Så er det endelig blevet
tid til et semester-strategi-tutor-møde. Følgende dagsorden vil blive fulgt, alt afhængig af
deltagernes dagsform:

-Velkomst med taler og drinks
- Stor tak til de afgående tutorer, for det sidste år til halvandet.

- En stor tak fra studieledelsen, der er yderst begejstrede over, at kun 6 tutorer har           valgt
at aflevere lønseddel for efterårssemesteret, og 13 andre derved altså har               arbejdet helt
gratis, for nu er det jo for sent. Storsindet...og dumt.

- Overlevering af gode råd fra sommertutorer til vintertutorer.
- Problems?
- Flere problems?
- Afslutning med sang og sjove lege.

Mødet afholdes i klubben, og det er klokken 1500, og det er på mandag d. 9. februar, og det
er for alle de tutorer, der husker hin sommerdag på græsset foran Thalia, hvor der blev lovet
det ene og det andet om, hvor tit man ville komme til tutormøderne...,

Kærlige sneboldhilsner    Dan

Fodbold

BILLETMRK. 1998

FODBOLDHOLD SØGER MÅLMAND

Til rart, sjovt og forpligtende boldspil. Du skal være M mellem 18 og 35 år, et sted mellem 1.
og 13. semester, være over 160 cm og være udstyret med to arme og to ben, som du har
nogenlunde kontrol over. Desuden er det måske en fordel, hvis du har prøvet at gribe en
fodbold 2-4 gange før i dit liv. 100% psykisk balance er ikke et krav. VI ER det ene af Panums
to fodboldhold, vi spiller i DAI�s B-række og er ofte til kampe mellem 1.april og 1.november.
Vi ynder at bære læder-fodtøj og løstsiddende nylondragter med numre af forskellig art.
Omkring 86% sygdomfri og har gode intentioner om et længerevarende forhold, der bygger
på kærlighed og kontaktsport.
Så sidder der et par målmands-handsker groet fast til dine hænder eller baller så tag kontakt til
enten...
Thomas C på 38600540 eller
Henrik O på 33144009-216
Da vores hold i den senere tid har været ramt af , at nogle stamspillere er taget til udlandet,
mens andre blot har taget JUDAS-frakken på, må du meget gerne ringe til ovenstående, hvis
du ikke lige er så frisk på målmandsposten, men gerne vil spille lidt seriøst bold alligevel.

Kærlige hilsner fra A-HOLDET ved Dan

Bogladen
Så står vi på hovedet igen���
Forårssemesteret 1998 er startet, når du læser disse linier. Vi vil gerne benytte lejligheden til at
give et samlet overblik over bognyheder inden for de enkelte fag.

Makroskopisk anatomi
Sobotta Atlas
Prisen på Sobotta Atlas of Human Anatomy er dykket gevaldigt bl.a. som følge af et pres på
forlaget fra vores side. Prisen pr. bind er nu kr. 695,00 mod kr. 895,00 i september �97.

Ydermere er CD-ROM udgaven af Sobotta udkommet. Prisen er kr. 1.080,00, så her er penge
at spare, hvis du har en multimedia-PC. Kom og prøv multimedia versionen af Sobotta på
bogladens demonstrations PC.

Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I
Nye lærebøger
Der er kommet nye lærebøger inden for sundhedspsykologien. Den tidligere lærebog Atkinson:
Introduction to Psychology bliver erstattet af:
* Wedding: Behavior and Medicine, 2. Udg., 1995, 537 s., hft. Kr. 425,00
* Brørup m.fl.: Psykologihåndbogen,  1996, 285 s., indb. Kr. 275,00
* Brørup m.fl.: Brikket til psykologien, 1994,180 s., indb. Kr. 185,00
* Elsass: Sundhedspsykologi, 2. Udg., 1993, 513 s., indb. Kr. 300,00

Histologi
Geneser�s histologi
Der er en ny udgave på vej af Geneser: Histologi. Udgivelsen forventes i 3. Kvartal 1998, så
nu håber vi delemæ, at den er klar til semesterstarten i september. Den nuværende udgave har
efterhånden 8 år på bagen!!

Biofysik � Fysiologi
Berne & Levy i ny udgave
Berne & Levy: Physiology  udkommer i en ny og 4. Udgave. Med vanlig amerikansk arro-
gance udkommer bogen først i USA i slutningen af februar måned. Vi har arrangeret os
således, at bogen skulle kunne være her i København, inden undervisningen i biofysik indle-
des i marts måned.

Medicinsk mikrobiologi
Mens vi venter på�..
Forårssemesteret indledes med venten på såvel den nye � 2. � udgave af Høiby (red.): Basal
og klinisk mikrobiologi (vi har desværre endnu ingen fastlagt udgivelsesdato) som den nye �
og ligeledes 2. � udgave af det engelsksprogede alternativ Mims: Medical Microbiology, som
vi regner med at have på hylderne inden for 2 uger.

Farmakologi
Katzung i ny udgave
7. semester fra efteråret �97 gik lige netop glip af den nye udgave af Katzung, idet den først
blev udgivet i november måned. Men 7. Semester forår �98 får fornøjelsen af: Katzung: Basic
& Clinical Pharmacology, 7. Udgave, 1997, 1151 s., hft., kr. 465,00

Medicinsk videnskabsteori II
Ny udgave af rationel klinik
Efter 8 år kom så den nye udgave af Henrik Wulffs bog: Wulff & Gøtzsche: Rationel klinik, 4.
Udgave, 1998, 278 s., hft. Kr. 278,00

Psykiatri
Nej, det varer et stykke tid
Mange rygter har svirret, men den nye udgave af Hemmingsen: Klinisk psykiatri forventes
først i 1999! � Så er det sagt.

Oto-, rhino-, laryngologi
Sidste semester med den gamle lærebog
Jepsen m.fl.: Øre-, næse- og halssygdomme � hoved- og halskirurgi  synger på sidste vers
som lærebog. Fra semesterstarten i september 1998 vil en helt ny dansk lærebog � formodent-
lig � overtage rollen.

Medicin og kirurgi
Mange vigtige nyheder
1. Lad os starte med den nok mest betydningsfulde: Medicinsk kompendium, 14. Udgave  er
udsolgt fra forlaget, og der kan ikke skaffes yderligere eksemplarer. Den nye udgave forven-
tes tidligst til næste semesterstart i september. Der er � som bekendt � ingen danske alterna-
tiver til Medicinsk kompendium, men det skal nævnes, at det amerikanske standardværk
Harrison�s Principles of Internal Medicine  netop er udkommet i sin 14. Udgave i efteråret
1997. Omfangsmæssigt svarer det til Medicinsk kompendium, og prisen ligger på mellem kr.
1.200,00 og kr. 1.500,00, alt efter om man ønsker en 1-binds eller 2-binds udgave.
2. Også Medicinsk kompendium � Lommebog er udsolgt fra forlaget. Den nye udgave forven-
tes at udkomme samtidig med den nye udgave af selve kompendiet.
3. Vi har vist ventet i et års tid, men nu er den her: Dawidsen m.fl.: Memo Medica, 5. Udgave,
1998, 247 s., plast, kr. 245,00
4. I det sene efterår 1997 kom også den nye udgave af Hippe m.fl.: Akutte medicinske tilstande,
5. Udg., 1997, 198 s., plast, kr. 238,50

Indre organer
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5. Det ser også ud som om den lange ventetid på den nye � 2. � udgave af Heidenheim m.fl.:
Procedurebogen er ved at være slut. FaDL�s Forlag forventer udgivelse i sommeren 1998.
6. Flere års ventetid på en ny udgave af Basisbog i medicin og kirurgi, ser også ud til at lakke
mod enden. Munksgaards forlags produktionsplan fortæller, at man forventer, at bogen ud-
kommer i august/september 1998.

Miljø- og arbejdsmedicin
Ny lærebog på vej
FaDL�s Forlag er på vej med en ny lærebog inden for faget: Autrup: Miljø- og arbejdsmedicin.
Bogen forventes udgivet april/maj 1998.

Retsmedicin
Nyt atlas
FaDL�s forlag har netop udgivet Kristensen m.fl.: Retsmedicinsk billedatlas, 1.udg., 1998, 32
s., hft. Kr. 94,50

Almen Medicin
Ny lærebog
Det sene efterår bragte også en ny lærebog i almen medicin: Bentzen m.fl.: Almen medicin �
Grundbog, 1.udg.,1997, 329 s., hft. Kr. 340,00
Gynækologi
Ny udgave, men først om et halvt år
Bock m.fl.: Gynækologi  forventes i ny � 2. � udgave i 3. Kvartal 1998. Vi håber, at det bliver
tids nok til semesterstarten september 98.

UNIVERSITETSBOGLADEN PÅ
INTERNETTET
Det kan næppe siges at være særligt originalt, men Universitetsbogladens hjemmeside på
internettet har adressen: www.universitetsbogladen.dk

Her holder vi åbent døgnet rundt og alle årets 365 dage. Og du er naturligvis mere end
velkommen til at besøge os � også dér.

Hvad kan man på www.universitetsbogladen.dk
Du kan primært følge med i, hvad der bliver udgivet af nye sundhedsvidenskabelige bøger og
multimedier, og du kan naturligvis også købe disse nyheder.

Du kan også se hele vores sortiment af software � primært Microsoft og Corel-WordPerfect
produkterne � og foretage dine indkøb her.

Ydermere kan du følge med i livets gang i bogladen via vores �nyt�-side, ligesom du kan følge
med i de studentersociale uddelinger og arbejdet i Universitetsbogladens bestyrelse.

Endelig kan du tilmelde dig vores mailinglister, hvis du er interesseret i yderligere oplysninger
og tilbud på litteratur inden for sundhedsvidenskaberne.

Web-siden udvikler sig hele tiden
Det er vores mål, at vi i løbet af et års tid kan præsentere en egentlig web-shop, hvor man kan
se og købe alle de bøger, vi har på lager, samt alle de titler, som vi har på vej fra forlagene.
Imidlertid afventer dette nogle udviklingsprocesser på softwaresiden, som vores EDB leve-
randør pt. er i gang med.

På lidt kortere sigt vil vi lægge boglisten ud på nettet. Her får du så muligheden for at søge på
netop de bøger og multimedier, som du har brug for til forskellige kurser. Du kan således
foretage dine semesterstartsindkøb via internettet.

Hvad mener du om www.universitetsbogladen.dk
Vores Web-site er designet, så den kan bruges af alle vores kundegrupper � dvs. både stude-
rende, forskere/undervisere, læger såvel i hospitalssektoren og i egen praksis, biblioteker,
medicinalvareindustrien mv.

Men vi vil meget gerne høre om dine behov og ønsker mht. vores hjemmeside.

Med andre ord: Kom frem med din kritik og dine gode råd og ideer. Klik på �Info/kontakt�
knappen på vores hjemmeside og skriv din mening � eller send og en e-mail � eller send os et
godt gammeldags brev.

Som i alle andre sammenhænge: Det er din boghandel, men hvis du ikke fortæller, hvad dine
behov er, er det svært for os at opfylde dem.

SÅ UDDELER BOGLADEN IGEN PENGE
Vi har glemt at fortælle, at vi havde deadline for ansøgninger om penge til studentersociale
formål den 31. December 1997.

Derfor har vi udskudt den normale ansøgningsfrist, så deadline nu er mandag d. 16. Februar
1998.

Hent et ansøgningsskema i bogladen.

Vi uddeler penge til arrangementer, foreningers og basisgruppers aktiviteter, hvis de har
studentersociale formål.

Uddelingerne besluttes af forretningsudvalget for Panumbogladen, hvilket er lig med de
medicinstuderendes repræsentanter i Universitetsbogladens bestyrelse.

Indre organer & Steen & Stoffer



20

Medicinerrevyen 1998 opføres ikke mindre end 6 gange:

Premiere:   Onsdag den 25. februar klokken 20:00
Samt:  Torsdag den 26. Februar kl. 20:00

Fredag den 27. Februar kl.16:00 og kl. 20:00
Lørdag den 28. Februar kl. 15:00 og kl. 20:00

Efter den sidste forstilling er der revy-fest i klubben for alle der har købt en billet til en af de
seks forestillinger. Dørene åbnes kl. 23:00.

Billetterne koster 40 kr. og billetsalget vil finde sted i studenterklubben på Panum på følgende dage:
Onsdag den 18. Februar kl. 16-17
Torsdag den 19. Februar kl 16-17

Eventuelle restbilletter sælges:
Fredag den 20. Februar fra kl. 14:00

Pressen skrev: ”Medicinerrevyen ́ 98 er (...) utvivlsomt det mest (...) fremragende (...) jeg har set. (...) Sjovt.”

Medicinerrevyen er på banen igen!
Medicinerrevy


