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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".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 15 årg. 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: Eksamenskontoret. Suk.....den tid på året igen !!

Denne                               redaktion:

Husk eksamens-
tilmelding !!

Husk eksamens-
tilmelding. I dag er
det sidste
chance!!!!!!!!!!

Billetsalg til
semesterstarts-
fest, første
halvdel......

Billetsalg til
semesterstarts-
fest, anden
halvdel............

S
E

M
E

S
T

E
R

S
TA

R
T

S
F

E
S

T
 !

H
usk billet, ellers er det hjem

 i skam
m

ekrogen.

14.30 Det
halvårlige
bogmarked
begynder. Pøjpøj!

19:00
Filmklubben P8'n
holder møde i
klubben



3Studiet
Studievejledningen
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.

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.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER I 1998 ; UGE 7

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit Bak Skousen

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder

Onsdag 12 - 15 11 - 12 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

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.

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.

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 bekendtgø-
relse 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.
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REGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING.

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a,
i åbningstiden mandag-fredag kl. 9-14, tirsdag dog kl. 9-16. På gangen foran eksamenskon-
toret vil der være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undta-
gelsesvist foretages skriftligt eller ved fuldmagt, efter aftale med eksamenskontoret.

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 be
ståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori I, klinisk social
medicin 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 stu

dieelementer 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 !!

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studiet

Redaktionelt
INGEN WORD 6.0 FILER - TAK!!
Samt det sædvanlige redaktionsjammer.........
Vi sagde det i sidste uge, med det resultat at vi blev oversvømmet med Word 6.0 filer, så nu
prøver vi igen, men denne gang med bissen skruet på. Vi kan i øjeblikket IKKE læse filer
skrevet i Word 6.0, og hvis vi får nogen til næste uges MOK, bliver de ikke trykt - astabasta-
bum!! Hvis du har Word 6.0, så gem dine filer i et andet format, fx. en tidligere version eller
i WordPerfect format, så bliver vi så glade - og det er jo ikke så galt, vel ?!?!
Endvidere lysner det i mørket her på redaktionen, idet det ser ud til at vi måske får nogle nye
redaktionsmedlemmer - JUHUUU!!! Men lad os nu se tiden an, og indtil da, ingen sjov og
ballade fra vores side - og vi KAN faktisk være ret morsomme når det stikker os.
Indtil da må I krydse benene og så skal vi nok trykke billederne fra Ole Thestrup og Hanne
Boels stjålne hjemmevideo......

red./torben
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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

Studiet
Styrende Organer

Nye træffetider for Klinikudvalget Rigshospitalet:
Klinikudvalgssekretær Rita Dalhammer har træffetid mandag - torsdag fra kl. 10-14
Studentersekretær Benedicte Ramsing har træffetid tirsdag fra kl. 14-16

REFERAT AF 13. MØDE I STUDIENÆVN FOR
MEDICIN ONSDAG D. 3. DECEMBER 1997 KL.
15.00 I LILLE  MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat af møde 12 (udsendt tidl.)
 4. Studieplansrevision

a. Klinisk kursus i intern medicin og kirurgi på 7./8. semester
5. Optagekrav (matr. udsendt til sidste møde)
6. Evalueringsprincipper
7. Overflytning fra Odense og Århus
8. Krav til danskkundskaber

(Lektor John. E. Andersen inviteres til dette punkt)
9. Meddelelser
10. Eventuelt

Til stede John Dich (fra kl. 16.30), Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Olaf
Paulson, Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode. 

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jon Prause (studievejl.), Grete
Rossing.
Under personsager deltog endvidere Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig) og Jes Braagaard
(studievejl.).

Afbud Katrine Bagge Iversen, Simon Serbian.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 udgår. Dagsordenen herefter godkendt.

ad 2 Personsager
Punktet indledtes med en kort redegørelse vedr. merit for kemi. Jes Braagaard (studievejl.)
meddelte, at der havde været afholdt møde med deltagelse af Jørgen Christoffersen (kemi),
Merethe Markvard og Annette suhr (Matriklen) samt Jes Braagaard. Det var her blevet
klarlagt, at det er den centrale studieadministration og ikke de enkelte studienævn, der foreta-
ger vurdering af adgangsgivende eksaminer. Studienævn for medicin har i foråret 1997 givet
fritagelse for undervisning og tentamen i kemi på baggrund af svensk adgangsgivende eksa-
men med højniveau i kemi. Dette niveau er ikke på højde med dansk A-niveau. Fremover vil
svensk højniveau i kemi ikke medføre fritagelse for undervisning og tentamen i kemi. Stude-
rende, som har modtaget skriftlig meddelelse om fritagelse, bevarer denne fritagelse.

En ansøgning om ændring af indstilling vedrørende 5. gangs eksamensforsøg i anatomi I blev
ikke imødekommet.
En ansøgning om fritagelse for embryologidelen af anatomi II blev ikke imødekommet.
En ansøgning om deltagelse i eksamen anatomi II trods manglende øvelser i biokemi og
fysiologi blev imødekommet grundet sagens helt særlige karakter.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev tiltrådt.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 12/97 godkendt.

ad 4 Studieplansrevision.
Rapporter fra semesterudvalgene er ved at indløbe. Disse vil blive kopieret til koordinations-
gruppen og til studienævnets medlemmer.

Studielederen refererede fra mødet i undervisningsministeriet. Det blev her definitivt fastslået,
at bachelor i medicin er et politisk faktum.

Fra Farmakologisk institut forelå en skrivelse vedr. start af ny studieplan. Skrivelsen anbefa-
ler, at planen kun iværksættes på 1. semester, idet der er så væsentlige omlægninger, at
studerende der starter det nye 7. semester uden at have 1.-6. semester efter ny studieplan, vil
mangle flere elementer. Studienævnet besluttede at fastholde, at 1. og 7. semester iværksættes
samtidigt. Manglende forudsætninger vil blive afhjulpet ved overgangsordninger.

Det er studienævnets opfattelse, at den kliniske del af studiet ikke skal kunne lide skade ved en
eventuel reduktion af studietiden.

Godkendelse af kliniske afdelinger.
En arbejdsgruppe bestående af Louise Isager, Jørgen Hedemark Poulsen og Olaf Paulson vil
med baggrund i rapporten om den prægraduate kliniske undervisning indhente materiale fra
kliniske afdelinger, som deltager i studenterundervisningen. Ultimo 1. kvartal 1998 afleveres
rapport til Studienævnet med angivelse af hvilke afdelinger, der kan modtage studetner, hvilke
der trænger til justeringer samt hvilke der skal have besøg. (På Rigshospitalet køres for tiden
et forsøg med inspektor-ordning).

Klinisk kursus i intern medicin og kirurgi på 7./8. semester.
Studienævnet fandt det fremsendte forslag til klinisk kursus i medicin og kirurgi for uklart.
Forslaget skal klarificeres inden stillingtagen.
ad  5 Optagekrav
Punktet vil blive genoptaget efter der har været afholdt møde med deltagelse af John E.
Andersen m.fl. for at drøfte optagekravene generelt.

ad  6 Evalueringsprincipper
The Good Assessment Guide gennemgår OSCE, triple jump, modificerede essayopgaver.
Jørgen Hedemark Poulsen efterlyste et kort skriftligt oplæg for at kunen strukturere diskus-
sionen hensigtsmæssigt. Studenterne oplyste, at de var i gang med at udarbejde et sådant
oplæg, som vil tilgå studienævnet.

Studenterne fandt det hensigtsmæssigt at anvende tentamina ved evaluering af store mængder
af facts - f.eks. ved afslutning af organkurser. Ved problemløsningsopgaver burde det være
tilladt at medbringe bøger m.m. Evaluering af de store kliniske fag, medicin og kirurgi, kunne
ske ved anvendelse af triple jump indeholdende bl.a. kildekritik.

ad  7 Overflytning fra Odense og Århus
Studievejledningen havde udarbejdet en oversigt over studerende, som ønsker overflytning.
Studienævnet besluttede at henvise ansøgningerne til behandling på P-mødet. Studienævnet
underrettes efterfølgende om resultatet.

ad  9 Meddelelser
Jørgen Hedemark Poulsen meddelte, at evalueringsudvalget havde afholdt møde d. 1/12-97.
Lektor Paul Kristjansen, Institut for molekylær patologi samt klinisk lektor Viggo Jønsson,
Rigshospitalet er udpeget som nye medlemmer af udvalget.

ad 10 Eventuelt
Studenterne gjorde opmærksom på, at der kort tid før eksamen udsendes breve til studerende
vedr. manglende opfyldelse af indtegningsbetingelserne til eksamen. I brevet gøres opmærk-
som på, at den studerende ikke er berettiget til at gå til eksamen, samt et evt. allerede forelig-
gende resultat vil blive annulleret. Studielederen vil undersøge sagen.

ref.   Grete Rossing

REFERAT NR. 10/97 AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS AMT DEN 15.12.1997
KL. 14.00

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), Ovl. Erik Hippe (EH), ovl. Finn W. Henrik-
sen (FWH), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jens Bagger (JB),
afdelingsleder Ulla Høy Davidsen (UHD), stud.med. Morten Breindahl (MB), stud.med.
Ghulam Khan Nabi (GKN), stud.med. Rikke Sørensen (RS), stud.med. Faye Sarmady (FS),
sekretær Birthe Brogaard (BB), stud.sekretær Sofie Andreasen (SA).

Afbud fra: Ovl. Helle Ørding (HØ), ovl. Jens Strøm (JS), prakt. læge Vibeke Bunch (VB),
afd.læge Jørgen Andersen (JA), stud.med. Jens Ulrik Stæhr Jensen (JSJ).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med forbehold for behandling af dagsordenens
punkter i rækkefølge pga. formandens forestående rejse.

2. Godkendelse af referat nr. 9: Godkendt med enkelte rettelser.

3. Vedtægtsændringer til forretningsorden:
Med henvisning til KLU-møde 17.11.1997 drøftede man, om Hillerød sygehus skal have
lærer- og studenterrepræsentanter i KLU.
Taget det lille antal studenter på Hillerød sygehus i betragtning, finder KLU det mere
hensigtsmæssigt at en underviser på Hillerød sygehus bliver tilforordnet.

MB foreslår, at formandens stedfortræder skal være et ordinært medlem af KLU.
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På foranledning af forslag fra EH nedsættes et udvalg bestående af LW og MB, der
skal gennemgå vedtægterne med henblik på evt. ændringer af disse .

4. Konkrete sager til drøftelse:
RS påpeger det for studenterne hensigtsmæssige i, at man på KAS Herlev placerer 2 studenter
på hver organkirurgisk afdeling frem for at samle 3-4 på skiftevis afd. H og D.
Klinikudvalgets sekretariat vil fremover planlægge med denne fordeling.

Med henvisning til referat nr. 6/97 ønsker OHN oplyst, om det er korrekt, at Københavns Amt
betaler halvdelen af UHD�s løn. FWH refererer til oplysning fra adm.chef Lisbeth Madsen
primo december 1997, hvor det blev gjort klart, at hele lønnen til UHD betales fra refusions-
midlerne, og at der aldrig har fundet budgetdrøftelser om UHD�s løn sted i sygehusledelsen.
EH oplyser, at aflønningsaftalerne primært har været behandlet i den administrative styre-
gruppe, og at det er en fejl, at lønnen udbetales fra refusionsmidlerne. FWH påpeger, at det
ikke har været muligt for ham at finde aflønningsaftaler i referater af møder i �den administra-
tive styregruppe�.
EH og OHN vil sammen og på baggrund af tilbagemelding fra sundhedsfaglig vicedi-
rektør Bent Christensen få afklaret problematikken omkring UHD�s stilling/ansættel-
sesforhold.
OHN ønsker endvidere forskellen mellem Klinikudvalget og Universitetssekretariatet præci-
seret.

Udvalget vedtager, at hele problematikken omkring �Universitetssekretariatet� og Kli-
nik-udvalget drøftes påny ved førstkommende møde den 19.01.1998.

LW efterlyser rapport om, hvad �Universitetssekretariatet� har udrettet. OHN oplyser, at en
statusrapport fra projektlederen vil fremkomme i februar 98.

EH meddeler, at Olav Bergmann delvis overtager EH�s lektorat i forårssemesteret 1998. OHN
påpeger, at EH ikke kan afholde eksaminer, såfremt han ikke selv afholder eksamensklinikker
på 12. semester.
EH oplyser, at han nok skal varetage nogle af eksamensklinikkerne.

Formanden orienterer om ansøgninger vedr. kl. lektorater til Nefrologisk afd. B, KAS
Herlev samt Kardiologisk afd. P, KAS Gentofte.
Er fremsendt  til udtalelse i SFM .

Orientering om evt. deling af kl. lektorat i reumatologi, KAS Herlev � afventer SFM.

Øre-næse-halsafd., KAS Gentofte, ønsker i forbindelse med oprettelse af et 4. hold på 10.
semester et ekstra b-lektorat til afdelingen.
Ansøgning fremsendt til Institutbestyrelsen til udtalelse med kopi til SFM.

Specialkurser 7./8. semester � jvf. bilag. EH orienterer om specialkurser under det klinisk
kursus på 7. og 8. semester. Ønsker prøvekørsel af ny studieplan, og foreslår i den forbindelse
at ca. 20 af 7. og 8. semesterstuderende i foråret får mulighed for at tilmelde sig 2 ugers
specialkursus f.eks. i hæmatologi. EH oplyser, at der vil blive udarbejdet konkret forslag til
kursus, som vil blive udsendt til godkendelse hos KLU-medlemmerne.
Afventer svar fra SFM om godkendelse til igangsætning af kursus.

Referat fra møde den 03.12.97 vedr. kommunikationstræning udsendt til tutorer. EH påpeger,
at det ligeledes bør sendes til KLU-medlemmerne. Oplyser, at der 16.01.1998 vil være nyt
kursus i komm.træning. LW ønsker en længere tids forvarsel i forbindelse med disse kurser
end den nuværende 1 måned a.h.t. vagtplaner m.v.

5. Undervisningsplaner.
BB oplyser at KLU den 05.12.1997 fra LKF har modtaget brev om indkaldelse til før-test af
samtlige 7. sem.studerende i kommunikationstræning h.h.v. den 14. og 15. januar 1998 med
tilmeldingsfrist senest 09.01.1998. Sagen videresendt til SFM, idet sekretariatet først får
kendskab til studenternes navne omkring den 20.01.1998. Afventer svar fra SFM og LKF er
orienteret herom. BB oplyser, at hold 1d på 9.semester F98 - jvf. SFM�s rammeplan - vil blive
nedlagt, såfremt der kun bliver behov for 7 hold á 6 studenter. Dette har i første omgang
medført en ændring af 1.udkast til studenter-fordeling/ønsker. - På 12.semester er det umid-
delbart tilstrækkeligt med 2 hold a� 12 stud., men da der er planlagt med 3 hold, er der også
mulighed for at bibeholde 3 hold med færre stud. pr. hold.
KLU godkender på det foreliggende, at der oprettes 3 hold á ca. 8 studenter på 12.sem.
med mulighed for flere klinikker til studenterne. � 3.semester-jan.98. - EH har den
03.12.1997 tilskrevet sekretariatet med forespørgsel om, hvorfor der ikke herfra var fordelt
3.semester-studenter på med.afd. L i januar 98. EH mener, at holdfordeling af studenterne på
uv-afdelinger skal koordineres af ansvarlige for 3. semester og således ikke være en sekre-
tariatsopgave. - BB oplyser, at fordelingen af de 9 studenter i januar 98 var sket under
hensyntagen til, at med.afd. L ikke på planlægningstidspunktet havde ansat/udpeget en ny
kontaktperson/tutor efter Dorthe Rønnov Jessen, men at holdfordelingen efterfølgende i sam-
arbejde med TMH er ændret, således at 2 studenter får 1 uges klinisk ophold på afd. L. -
Udvalgets generelle holdning er, at det � som hidtil � af praktiske grunde må være
sekretariatet, der fordeler studenter på de enkelte  semestre på uv-afdelingerne.. �
10.semester - Der bliver umiddelbart kun behov for 4 hold á 12.studenter forår 1998, og på
11.semester  3 hold á 12 stud.

6. Budgetudvalget:
EH efterlyser en samlet skriftlig beretning fra budgetudvalget jvf. Klinikudvalgets vedtægter
§ 11 stk. 2. Det drøftes, hvorvidt det er muligt at udarbejde en sådan rapport, og om det er KLU
eller budgetudvalget der skal komme med redegørelser for udestående udgifter og potentielle
indtægter.
FWH henviser til budgetudvalgets kommissorium, at hvilket det fremgår, at budget-
udvalgets opgave er at fremsætte forslag til fordeling af refusionsmidlerne. FWH påpe-
ger, at budgetudvalgets initiale forslag til fordeling har foreligget siden august 97, og er
accepteret af KLU og finder at denne, sammen med budgetudvalgets faste rapporter på Klinikud-
valgsmøderne, fuldt ud beskriver budgetudvalgets arbejde, et synspunkt, der tiltrædes af
KLU.

En kompensationsordning til afd. F/C, KAS Glostrup, i forbindelse med OHN�s formand-
skab er drøftet i budgetudvalget. Udvalget udtrykker principiel bekymring over indførelse af

kompensationsordninger, idet det kan skabe præcedens, men erkender samtidig, at KLU-
formanden kan være specielt stillet. � TMH påpegede, at også reumatologisk afd. har behov
for at få del i kompenserende økonomiske midler til  undervisende afdelinger.
KLU principgodkender en kompensationsordning til KLU-formandens afdeling under forud-
sætning af, at der udarbejdes et overslag for, hvor mange timers fravær formandsposten giver
anledning til i dagtiden og i forbindelse med konkrete mødeaktiviteter i Klinikudvalgsregi,
samt at der ved årets udgang udarbejdes en �selvangivelse� over det anvendte antal timer. For
1998 må man anmode om, at kompensationsordningen bliver medtaget i den nye lokalaftale.
Adm. overlæge Hans Ibsen orienteres om dette.

De oprindeligt afsatte fællesudgifter på 700.000 kr.  til Samordningsudvalgets sekretariat
mellem HS og KA er ultimo november 1997  overført til KAS Herlev og vil indgå i de
resterende refusionsmidler. FWH foreslår, at 550.000 kr. af dette beløb anvendes i �projekt
studenterbiblioteker� til 3 PC-stationer på hvert sygehus samt , at der anvendes 78.000 kr. til
mammapalpationsmodel, sutureringsmodel og kateteranlæggelsemodel, som  Jens Strøm har
indhentet tilbud på. Endvidere indkøb af  3 stk. stereomikrofoner  til videocamera på hvert
sygehus. MB oplyser, at evt. overskydende refusionsbeløb - i flg. Lisbeth Madsen  - vil kunne
medtages til det efterfølgende år. Endvidere ønsker EH en retrograd kompensation for afd. L
p.g.a. sit tidligere formandsskab.
KLU godkender  PC-indkøb til Fagbibliotekerne. For kompensationsmidler til afd. L
gælder der dog de samme betingelser som for den nuværende formand, og EH må
udarbejde opgørelse over antallet af timer, der har været anvendt  i dagtiden og i
konkret mødeaktivitet i Klinikudvalgsregi  i perioden  01.09. til 17.11.1997,  hvor EH
atter tiltrådte sin kliniske stilling og fungerede som formand.

I forbindelse med den langsigtede økonomiske planlægning er forhandlingerne for 1998 ikke
på plads. Planlægningen bør derfor gemmes til primo 1998.
Såfremt en afklaring har fundet sted, vil planlægningen blive sat på dagsorden den 19.01.1998.

7. Universitetssekretariatet:
MB og BB deltager i byggemøde og oplyser, at byggeriet formentlig er en anelse forsinket.
MB opfordrer KLU-medlemmerne til at overveje hvorledes indvielsesdagen kan festliggøres.

GKN spørger til opdeling af det store konferencerum - MB oplyser, at de oprindelige
byggeplaner fastholdes, og såfremt en opdeling senere kommer på tale, vil sygehuset
betale for denne.

8. Orientering:
Studieplanen: EH oplyser, at den ny studie- og eksamensordning forventes godkendt til
januar/februar 1998. Herefter vil den blive fremsendt til godkendelse hos ministeriet. Såfremt
ordningen godkendes i undervisningsministeriet, vil den kunne træde i kraft september 1998.
Studenterne: MB henviser til ny medlemsoversigt med RS som nyt medlem. MB orienterer
om inspectorordning på Rigshospitalet. Indførelsen af en tilsvarende ordning i Amtet drøftes,
idet LW påpeger, at evalueringsskemaer ligeledes var en mulighed, og EH påpeger, at det kan
blive nødvendigt med frikøb af lærere. MB vil arbejde videre med sagen.
Sekretariat: BB oplyser, at der har været problemer med ibrugtagning af �nye Officepakke�
på computerne, idet harddiske er for små.
Studienævn for medicin: Referat nr. 12 uddeles. EH oplyser, at der er oprettet hjemmeside,
hvor det er muligt at indhente oplysninger om den nye studieplan.

9. Evt.:
TMH oplyser om god deltagelse i foredrag og workshop om PBL på KAS Herlev. TMH har
desuden givet tilsagn om at deltage i OSCE samarbejde i foråret 1998.

Mødet slut kl. 16.55

Næste møde afholdes 19.01.1998 kl. 15.15.

referent

Studentersekr. Sofie Andresen

Fase I

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.

Studiet



7Studiet

TIL ALLE 8. SEMESTER STUDERENDE
I Laboratorium for Kliniske Færdigheder har du nu mulighed for at teste dine kliniske færdig-
heder.

Den 26. marts 1998 afholdes OSKE (Objektiv Struktureret Klinisk Evaluering), som er en
evalueringsmetode af nogle af de kliniske færdigheder, som er essensielle redskaber i læge-
gerningen.

Eksamensformen udføres rent praktisk ved, at de studerende roterer mellem stationer, hvor de
har begrænset tid til at udføre en procedure. Her får den enkelte student et reelt billede af, hvor
meget han/hun har lært i klinikken samt ved undervisningen de foregående semestre. Prøven
varer 1 time.

De kliniske færdigheder falder indenfor tre kategorier:
* Anamneseoptagelse/kommunikation (læge-patient samtale)
* Objektiv undersøgelse
* Procedurefærdighed

Meld dig til og se, hvad du har lært. Det er frivilligt, om du vil deltage - din hjælp honoreres
med 100 kr., som udbetales umiddelbart efter prøven.
Resultatet vil på ingen måde få konsekvens for dig.

Prøven foregår Torsdag den 26. marts 1998, kl. 9.00-14.00.
I Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Teilumbygningen, afsnit 5404 (stueetagen til højre)
Rigshospitalet.

Tilmelding Senest den 23. februar 1998
til Rita Dalhammer, Klinikudvalget, RH
Telefon 3545 4436

Med venlig hilsen Torben V. Schroeder,
Formand for Rigshospitalets Klinikudvalg

Fase II

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.

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 - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan
godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kur-
ser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-
sekretariatet.

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.

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

VEDR. OPGAVE 1 I MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II 8.SEM. FORÅR 98.
Opgave 1, der er en individuel opgave, udleveres ved forelæsningen den 11.2.98. Opgaven
kan desuden afhentes på Afd.f.Medicinsk Videnskabsteori (Panum Bygn). Opgaven ligger i
bakken på bordet overfor lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres den 25.2.98 her på Afdelin-
gen i lokale 22.3.5. M.v.h. Kirsten Kjær
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STUDIEOPHOLD I UDLANDET 98/99
Nu sker det !!

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 !!

Mulige lande og Universiteter:

Land Universitet Antal ud Varighed mdr.

Belgien Bruxelles 1 12
Finland Kuopio 1 10
Frankrig Paris 2 3-10
Frankrig Rennes 1 12
Frankrig Strasbourg 4 10
Grækenland Kreta 1 3
Holland Leiden 1 9
Italien Bari 1 3
Italien Napoli 2 6
Italien Perugia 3 3
Norge Bergen 2 6
Norge Oslo 1 12
Portugal Coimbra 1 3
Schweiz Lausanne 1 10
Spanien Barcelona 2 6
Spanien La Laguna 4 4-9
Spanien Madrid 1 10
Spanien Oviedo 1 12
Spanien Valencia 1 12
Spanien Valladolid 2 3
Sverige Karolinska 1 12
Tyskland Berlin 3 12
Tyskland Saarlandes 1 9
Østrig Vienna 2 9

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.

MINISYMPOSIUM

New aspects of receptor tyrosine kinase signaling.

Tuesday, February 24, 1998 13.00 - 17.00
Lundsgaard auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3

Organizers/chairmen: Jens Høiriis Nielsen and Steen Gammeltoft

Program:

13.00 - 13.30 Pierre De Meyts, Hagedorn Research Institute:
Evolution of the insulin receptor binding mechanism.

13.30 - 14.00 Klaus Seedorf, Hagedorn Research Institute:
New Insight into Insulin Receptor Signaling Network.

14.00 - 14.30 Klaus Hansen, Cancer Biology, Danish Cancer Society:
Mapping of Phosphorylation Sites in the PDGF Receptor.

14.30 - 15.00 Nikolaj Blom, Center for Biological Sequence Analysis, Danish Technical
University:
Prediction of Phosphorylation Sites by Neural Networks.

15.00 - 15.30 Coffee break

15.30 - 16.00 Nils Billestrup, Hagedorn Research Institute:
New Pathways in Cytokine Receptor Signaling: JAK�s, STAT�s
and SOCS.

16.00 - 16.30 Niels Ødum, Institute for Medical Microbiology and Immunology, Panum
Institute:
Signal Tranducers and Activators of Transcription (STAT) in
Immunity.

16.30 - 17.00 Steen Gammeltoft, Dept. Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital:
New Molecular Targets of Receptor Tyrosine Kinases in Nerve Cells.

ER DU INTERESSERET I FORSKNING?

Vi søger en stud. med. (eller evt. to, som gerne vil arbejde sammen), der  har lyst til deltage i
udførelsen af et spændende og udfordrende molekylærbiologisk projekt.

Formålet med vores projekt er at opnå indsigt i monoamin-transporternes struktur og virknings-
mekanisme.  Vi er især interesseret i dopamin-transporteren og herunder det molekylære
grundlag for, hvorledes stoffer som kokain og amfetamin samt helt nye Parkinsonmidler kan
blokere transporterens funktion.

Vi er et ambitiøst forskerteam på 6 mennesker, der for kort tid siden er rykket ind i nye lokaler
på Panum Instituttet. Vi håber, at du vil være engageret, har hænderne godt skruet på og er god
til at samarbejde.

Metodologisk er projektet multidiciplinært med anvendelse af en lang række molekylær-
biologiske, cellebiologiske, biokemiske teknikker.

Hvis du er interesseret vil vi søge et scholarstipendium til dig.
Projektet kunne evt. tænke sig at danne grundlag for et senere Ph.D. studium.

Henvendelse til:

Ulrik Gether
Ole Rømer stipendiat, forskningslektor

Eller:

Lene Nørregaard
Ph. D. studerende

Afd. for Cellulær Fysiologi, Medicinsk Fysiologisk Institut 12.5
Panuminstituttet
Blegdamsvej 3
DK-2100 København Ø

Tlf. 3532 7548 eller 3532 7549
Fax: 3532 7555
E-mail: gether@mfi.ku.dk eller lenn@mfi.ku.dk
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KURSUS I INTERNATIONAL SUNDHED
     (TROPEMEDICIN OG HYGIEJNE 1998)

Fra d. 3.- 28. august 1998, begge dage inkl. afholdes kursus i
International Sundhed ved Københavns Universitet, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet, Bleg-damsvej 3, 2200
København N.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medicinske studerende efter 2. del
A/fase 7./8. semester samt læger, syge- og sundhedsplejersker,
jordemødre, dyrlæger, tandlæger, farmaceuter, biologer, antropologer,
kandidater fra det samfundsvidenskabelige område samt ældre studerende
fra de nævnte fagområder.

Målsætningen for kurset er at give indføring i teori og praksis for
forebyggelse og sygdoms-bekæmpelse i u-lande, primært for de personer
der skal udsendes til medicinsk u-lands-arbejde. I kurset behandles
public health problemer: sundhedsvæsen, sundhedsplan-lægning, nødhjælp,
u-landsproblemer, herunder hygiejne, ernæring, økonomi, admini-stration,
in-fektions- og tropesygdomme, samt disses udbredelse, forebyggelse,
diagnostik og behandling.
Undervisere er lærere fra universitetet og højere læreanstalter -
nationalt og internatio-nalt -samt andre personer med særlig indsigt og
erfaring i internationale sundhedspro-blemer.
Der udstedes certifikat for gennemførelse af kurset, dvs. mindst 80%
deltagelse.

Kursusansvarlige er Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi,
Københavns Universitet, IMCC (International Medical Cooperation
Comittee) og Epidemisk afdeling, Rigshospita-let.

Iøvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus omfattende
forelæsninger, demonstra-tio-ner, gruppearbejde og enkelte
aftenarrangementer.

Kursusafgift er p.t. kr. 1.750 for studerende og kr. 3.000 for
færdiguddannede.
Hertil kommer kr. 500 for en obligatorisk bogpakke. Kurset er gratis for
med. studerende. Dog skal de kr. 500 for bogpakken betales.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres efter 1. jan. 1998 og sendes til
Koordinationskontoret.

Ansøgningsfrist er 15. april 1998, og svar om optagelse vil blive
tilsendt ca. 3 uger senere. Der optages max. 80 deltagere.

Kursuskoordinator:
Birgitte Gantriis
Institut for Medicinsk Mikrobiologi
Panum Instituttet
Panum Instituttet 24.2.10
Blegdamsvej 3 Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf: 35 32 76 75
Fax: 31 39 55 73

Koordinationskontoret for Undervisning i International Sundhed
Rigshospitalet M 7431
Tagensvej 20 Kbh. 2200 N
Tlf 35 45 74 42
Fax: 31 39 55 73

KURSUSKALENDER
FORÅRET 1998
STUDENTERBIBLIOTEKET

Der afholdes følgende Gratis kurser for studerende på Panum i foråret 1998

KKB-basen samt Artikelbasen
Afholdes torsdag d. 5. Marts samt torsdag d. 23. April kl. 16.00 - 17.30

Medline, SilverPlatter Databaser (grundlæggende)
Afholdes torsdag d. 26. Februar samt torsdag d. 16. April kl. 16.00 - 19.00

Internet - fagligt og alment
Afholdes torsdag d. 19. Marts samt torsdag d. 7. Maj kl. 16.00 - 18.00

COSMOS og DanWeb
Afholdes torsdag d. 19. Februar samt torsdag d. 2. April kl. 16.00 - 17.30

Se kursusindhold på http://studbib.sund.ku.dk
eller diverse opslagstavler på Panum
Tilmelding personligt på tlf. 35327384 eller i biblioteket

Studiet & Annoncer
Annoncer
STILLINGSOPSLAG

1 stilling som
studievejleder ved medicin

OBS ! Ændret dato!!!

Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 16. 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
stiutioner.I forbindelse med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af alternati
ve 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. 5/3-1998 ( NY DATO )

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.

MEDICINSK KOMPENDIUM

14. Udgave (nyeste) i perfekt stand.
Ingen overstregninger, sælges for 2000.-
Ring onsdag eller torsdag efter kl 20.
39 40 19 82
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Anatomi
Mål og pensumbeskrivelse i makroskopisk anatomi. 20 kr.
Muskeloversigt. 10 kr.
A colour atlas - Brain and spinal cord. 320 kr.

Kemi
Diverse opg. samlinger. 30 kr.

Cellebiologi
Minikompendium i almen histologi. 2 udg. 30 kr.
Fysisk kemi for biologer. 50 kr.
Eksamensopg. 10 kr.

Fysiolog
Color atlas of physiology 120 kr.
Supplerende noter i fysiologi. 20 kr.
Diverse eks. opg. 20 kr.

Biokemi
Biochemistry - A concise text for medical student.20 kr.
Elementær biokemi. D.Moe og E. C. Munksgaard. 6. udg. 100 kr.

Videnskabsteori
Medicinsk filosofi. 180 kr.

Oftalmologi
Pensumbeskrivelse.20 kr.
Øjensygdomme (basisbog) Lund-Andersen. 4.udg. 1995. 160 kr.

Mikrobiologi
Diverse pensumbeskr. og læsevejledninger. 40 kr.

Henvendelse  Lone  tlf. 31 31 61 90.

BØGER SÆLGES

BØGER SÆLGES

!!! Alle bøger er indbundne, i meget god stand og uden understregninger !!!

Fase II:

7. og 8. Sem:
- Genetics in Medicine af Thompsen et al 5. Udg. Saunders + Pensumliste + Eksamensopga-
ver
Sælges samlet for �����������������������400,00
- Basal og klinisk mikrobiologi af Niels Højby 1. Udgave, FADL
- Basal og klinisk immunologi af Bendixen og c.o. 2. Udgave, FADL
- De fire kompendier i �mikro� med tilhørende pensumlister + øvelsesvejledning + opgave-
samling
Mikropakken sælges samlet for �����������������1000,00
- Medicinsk Kompendium Lommebog 1. Udg. ����������250,00

Fase I:

2. Sem:
Kemiske Data af Arne E Nielsen + formelsamling i kemi + div.
Sælges samlet for ����������������������150,00
4.Sem:
- Histologi af Finn Geneser 2. Udg. ���������������500,00
5. + 6. Sem:
Kompendium i speciel histologi af Ellen Holm Nielsen 5. Udgave
Samt div. biokemi
Sælges samlet for ����������������������100,00

Interesseret så ring til
Jens Möhl Højberg
35 81 93 63

FORSØGSPERSONER SØGES!

Frivillige raske forsøgspersoner søges
til PET- og MR-skanning af hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en række aktiveringsforsøg af hjernen i Rigsho-
spitalets nye Neuro-PET-Forskningscenter. Med positron emissions tomografi (PET) kan
man beregne hjernens blodgennemstrømning regionalt. Dette er en metode til indirekte at
kortlægge hjernens funktion. Med magnetisk resonans skanning (MRI) kan man danne bille-
der af hjernens strukturer og funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering i hjernen af områder til behandling af forskel-
lige synsindtryk og færdighedsindlæring. Du skal møde til 1-2 PET-skanningssessioner af 8-
12 skanninger pr. gang. Varigheden pr. skanningssession er  4 timer og honoreres med kr. 700
pr. gang. Desuden skal du have foretaget en strukturel anatomisk MR-skanning på Dansk
Videncenter for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af ca. 1-2  timers varighed (kr. 300).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skanningssession er 4 timer. Du skal ligge stille i skanne-
ren i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. Den anvendte isotop er ilt-15 mærket vand, der
halveres på 2 min. Denne injiceres via et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene. Til
enkelte af vore undersøgelser skal der anlægges en arteriekanyle i a. radialis under lokal
anæstesi.
Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi alle
modtager.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte undersøgelser, så kontakt venligst -

Laborant Karin Stahr, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Tlf. 3545 1475

Af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse vil vi bede dig om kun at ringe mellem kl. 9 og 15:
Tirsdag d. 24.2.
Onsdag d. 25.2.
Fredag d. 27. 2.
Tirsdag d. 3.3.
Onsdag d. 4.3.

Med venlig hilsen

Ian Law
seniorstipendiat, læge
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet

Annoncer

STUDIERELEVANT ERHVERSVARBEJDE
Studentermedhjælper til interviewundersøgelse

Dansk Zoonosecenter ved Statens Veterinære Serumlaboratorium søger timelønnede telefon-
interviewere til en spørgeskemaundersøgelse omkring Salmonella Enteritidis-infektioner i
Danmark.

Arbejdsopgaver
Til belysning af risikofaktorer for pådragelse af Salmonella Enteritidis-infektion blev der ved
Dansk Zoonosecenter september 1997 igangsat en interviewundersøgelse omkring Salmo-
nella Enteritidis. Til at forestå interviews er der ansat 4 studerende. Da flere af de studerende
er ved at færdiggøre deres studier ønsker vi indenfor den næste måned at ansætte min. 2 nye
studerende som interviewere.

Arbejdet vil bestå i at interviewe et antal personer med påvist Salmonella Enteritidis-infektion
samt et tilsvarende antal kontrolpersoner. Telefoninterviewene administreres ved hjælp af et
computersystem (CATI = Computer aided telephone interviewing),  hvilket betyder, at arbej-
det vil finde sted på Statens Veterinære Serumlaboratorium (Bülowsvej 27, Frederiksberg).
Interviewarbejdet vil være fordelt på 2-3 vagter om ugen á 3 timer  - fortrinsvist formiddage,
evt.  aftener samt weekendvagter.

I forbindelse med ansættelsen vil du få en grundig introduktion til undersøgelsen samt blive
uddannet i forskellige interviewteknikker.

Kvalifikationer
Du er studerende på den sidste halvdel af studiet. Du har en god koncentrationsevne og har
mulighed for at arbejde på de nævnte tidspunkter frem til årsskiftet (med kortere perioder
afbrudt af ferie o.lign).

Løn og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som studentermedhjælper efter gældende overenskomst. Lønnen er mellem
kr. 81 og kr. 88 i timen, afhængig af hvor længe du har studeret.

Yderligere oplysninger hos projektsekretær Louise Ulstrand tlf. : 35 30 01 58.

Ansøgning
Er du interesseret i ovenstående arbejde kan du kontakte Louise Ulstrand dagligt mellem
kl.9.00-16.00 på tlf. 35 30 01 58.

Dansk Zoonosecenter har som formål at forebygge og bekæmpe levnedsmiddelbårne zoonoser.
I samarbejde med myndigheder og institutioner indsamler og bearbejder zoonosecentret data
om forekomst af zoonootiske infektioner hos mennesker og dyr samt i levnedsmidler.
Zoonosecentret udfører endvidere zoonose-epidemiologisk forskning, informerer og rådgiver
om zoonoser.
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 2/2-1998 - 8/2-1998

ma tir ons tor fre lør søn   ialt  %
07-15 bestilt   5  5   8  7  7  21  15   68
07-15 udækket  0  0  0  0  0   0  0

                         0    0
15-23 bestilt  18  16  16   14  14  22  11    111
15-23 udækket  0  0  0  0  0  0  0

            0  0
23-07 bestilt  16  17  12  19  14  13  16    107
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0

           0  0
ialt bestilt  39  38  36  40  35  56  42    286
ialt udækket  0  0  0  0  0  0  0

          0    0
dæknings %  100  100  100  100  100  100  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:   2/2-1998 - 8/2-1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold  2  2  1  0  0  0  1
arbl. vagter  6  6  1  0  0  0    1
 14
planlagte vagter  21  21  21  21  21  21  21
 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: 14
Arbejdsløshedsprocent: 10 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

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.

________________________

Tilmelding til FADL-Hold:
Vi har i den sidste tid modtaget flere spørgsmål omkring proceduren for at søge på

hold. Tilmeldingen foregår skriftligt og indenfor den i annoncen fastsatte ansøgningsfrist.
På Vagtbureauet udleveres standard ansøgninger som kan benyttes til alle hold-
tilmeldinger. Alle ansøgninger afleveres på Vagtbureauet, hvorefter en lodtrækning
bestemmer hvilke studenter der holdsættes; permanente afdelingshold afholder dog
ansættelsessamtaler i forbindelse med insuppleringer.

________________________

Eksamensudskrifter:
I forbindelse med tilmeldingen til vores kurser er det nødvendigt at vi modtager en

underskrevet eksamensudskrift fra eksamenskontoret. Det er altså ikke nok at aflevere en
udskrift hentet fra internettet.

Line Rotenberg Jakob Lundborg Lars Vadstrup
Vagtchef Vagtsouschef Vagtsouschef

Vagtchefernes træffetider:

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

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 foretrækkes.

Flexibilitet i eksamensmånederne forventes.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 12. febr.. 12.00 til VB.

Yderl. opl.:    Kristian Løkkegaard tlf. 35 36 1971
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HOLD 1502 SØGER 2 NYE MEDLEMMER.
med start 1. marts 1998
 Holdet afholder dag og aftenvagter, og du skal kunne ta� 4-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: Min 300 spv-timer, god psyk. erfaring

Du skal kunne deltage i holdmødet den 23. febr. 98 kl. 16.30.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 19. febr. 1997 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Katrine 38 88 89 27 el.
             31 23 37 67

VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER 2 NYE HOLD-
MEDLEMMER

da 2 nuværende medlemmer er blevet færdige.

Vi passer en 11-årig sølvkanyle brugende dreng med mb. Coutzon(Cranio-fascia dysostose).
Nattevagter fra kl. 21.00 - o7.00 samt onsdage fra kl. 16.00.

Krav:  Min. 150 VT-timer.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. februar 1998 kl. 12.00 til VB.

Du skal kunne deltage i holdmødet den 17. februar kl. 17.00.

Yderligere oplysninger:  Holdleder Allan Dorland tlf. 53 60 97 74.

CARDIOLOGIHOLD 4102
INTENSIV AFD. 542, HVIDOVRE HOSPITAL

Søger 1 nyt holdmedlem til oplæring Februar / marts.

Krav:
· 600 VT-timer (personer med færre timer kan komme i betragtning)
· Bestået farmakologi
· Kunne deltage i ansættelsessmtaler Torsdag den 19. februar fra kl. 15 og frem
· Deltage i holdmøde den 25. februar
· Efter oplæring at kunne arbejde selvstændigt på lige fod med det øvrige personale
· Er flexibel, selvstændig og engageret
· Afholde ca. 10 vagter pr. måned.

Fordel:
· Børneerfaring (evt. VT-II kursus)
· Hæmodialyseerfaring

Oplæring: 8 følgevagter, hvoraf de 5 er lønnede og de 3 er ulønnede

Oplæringen består bl.a. af:
· Oplæring i medicingivning
· Oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)
· Oplæring i PDM (Elektronisk kardex)

Ansøgningsfrist Tordag den 19. februar kl. 12:00 til Vagtbureauet

Da ansættelsessamtalerne er samme dag, forventes du at ringe ind til Vagtbureauet mellem 13
og 14 for at tjekke om du skal deltage.

For yderligere spørgsmål kontakt Vagtbureauet / vagtchefen.

EKG - KURSUS

Forårets kurser i basal Ekg diagnostik (for alle Fadl - medlemmer):

Formål: At give en basal indførelse i diagnostik af elektrokardiografi (EKG), hvor der
primært vil blive lagt vægt på det deskriptive.

Målgruppe: Medicinstuderende uden forudgående kundskaber i Ekg diagnostik. Kurset
henvender sig primært til studerende på fase 2 og slutningen af fase 1, da kurset forudsætter
en adækvat forståelse af hjerte-kredsløb.

Beskrivelse: Kurset vil blive afholdt som fem sessioner af to timer; første time som forelæs-
ning, så 10 min. pause og anden time som praktisk øvelse.

Kursusoversigt:

1. Lektion: Alment om EKG: Det normale EKG. Hypertrofi. Sinusrytme. Alment
om arytmier. Alment om blok. Ekstrasystole. Eskapade. Parasystoli.
2. Lektion: Blok: AV - blok, SA - blok og sinusarrest. Grenblok og fasikelblok.
3. Lektion: Takykardier:  Sinustakykardi. Atriel takykardi. AV - nodal takykardi.
Atrie flagren, Atrieflimren. Ventrikulær takykardi. Ventrikelflimren. WPW.
4. Lektion: EKG - fund ved iskæmisk hjertesygdom og AMI I 12 - aflednings
EKG.
5. Lektion: Afsluttende EKG - quiz med repetition.

Pris: Gratis for Fadl-medlemmer
Kursusdatoer: Hold A : kl. 16 - 18 d. 19/2, 23/2, 24/2, 2/3, 3/3

Hold C: kl. 16 - 18 d. 19/2, 23/2, 26/2, 2/3, 3/3
Hold B: kl. 18 - 20 d  19/2, 23/2, 24/2, 2/3, 3/3
Hold D: kl. 18 - 20 d  19/2, 23/2, 26/2, 2/3, 3/3
Hold E: kl. 16 - 18 d.  9/3, 10/3, 16/3, 17/3, 19/3
Hold F: kl  18 - 20 d.   9/3, 10/3, 16/3, 17/3, og kl 16 - 18 d. 19/3
Undervisere: Jakob Lykke   &    Jon Peiter Saunte
Ansøgning: På nedestående slip senest fredag d.13/2 kl 12.00 afleveret
på Vagtbureauet, Blegdamsvej 4.
Ved overtegning på kurserne vil der blive trukket lod. Svar om optagelse vil blive udsendt
umiddelbart efter ansøgningsfristen.

�

Ansøgning om kursus i basal Ekg diagnostik;
Vil helst på hold ( prioritér med 1,2,3.. ):

Hold A Hold B Hold C Hold D Hold E   Hold F

Navn:

Cpr. nr.:

Studietrin:

Adresse:

Telefon:
Slippen afleveres på Vagtbureauet, Blegdamsvej 4, 2. sal senest kl 12.00 fredag d. 13. februar
1998.

VB & Indre organer

Basisgrupperne

INTRODUKTIONSAFTEN FOR GRUPPEN FOR
INTEGRERET MEDICIN (GIM)

GIM består af en samling studerende (og færdige læger)  fordelt på hele studiet. Vi bestræber
os på at være en objektivt formidlende instans mellem den traditionelle lægevidenskab på den
ene side, og de mere alternative tilbud på området.
Her kommer lige nogle �facts� om GIM, for at svare på nogle af de hyppigst stillede spørgs-
mål:
* Det er gratis at være medlem af GIM.
* Man behøver ikke at være knyttet til GIM for at kunne deltage ved deres arrangementer.
* Vi drikker ikke kun urtete til vores møder.
* Man behøver ikke at være religiøst indstillet for at kunne interessere sig for GIM´s arbejde.
* Man kan selv komme med idéer, og selv være med til at føre dem ud i livet.

Er du nysgerrig eller interesseret i at blive mere oplyst om hvad der rører sig under begreber
som Biopati, Zoneterapi, Antroposofi, Akupunktur, Homøopati, Kinesisk medicin, m.m.m. ,
så kig forbi til intro-mødet Onsdag d. 18. Februar kl. 1930  i FaDL´s mødelokale 1.2.15
Har du yderligere spørgsmål, kommentarer, el.lign. , så ring til Christian 38103772 eller
Ida Marie 36463786

MEDICINSK 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).
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14 Indre organer
IMCC

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

Er du allerede ved at gå ned over alle bøgerne og nørderne, & ved du at engageret arbejde giver
dig langt mere energi end du putter i det. Har du spekuleret på, om det er muligt at deltage i
humanitært arbejde på dit studie?
Svaret er Ja!
Det kan virkelig lade sig gøre!
Equip er en gruppe af aktive medicinstuderende under IMCC. Vi sender nyt og restaureret
udstyr til hospitaler og sundhedsprojekter, i lande hvor det offentlige system ikke fungerer.
Udstyret indsamler vi på hospitaler i Danmark. Equip består lige nu af 4 meget aktive medici-
nere, der godt kunne tænke sig endnu flere medspillere til kommende projekter.

Men Equip skal ikke beskrives i MOK - Equip skal opleves, så har du mod på �lidt� interna-
tionalt orienteret humanitært arbejde så kig ind til vores næste møde:

MØD OP I TIRSDAG DEN 17 MARTS KL. 16. I IMCC�S LOKALER  (9.2.2 PÅ PANUM)

Er du forhindret kan du lægge en besked  i vores bakke sammen sted, eller skrive til os via e-
mail: equip@IMCC.dk
Jakob Maraldo IMCC, EQUIP

IMCC EQUIP

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)

Scorebogen!Nu er den her
SCOREBOG 1997/1998
Nu er scorebogen endelig udkommet. Scorebogen kan afhentes i klubben
torsdag d. 12.2.98 mellem kl. 16:00-18:00.

Husk kun en repræsentant for hvert hold kan få udleveret bøgerne til holdet.

Kom glad.

Anne Mette, Christina og Bent.

Filmklubben P8'N
FILMKLUBBEN P8�N
Filmklubben indbyder til hvervemøde for aktive og kommende aktive medlemmer af P8�N
torsdag den 12.2.98 klokken 19.00 i Studenterklubben !! Har der altid været en
storspolemester gemt i dig så spring ud nu og bliv aktiv i din filmklub P8�N.

På mødet vil programmet for dette semesters film blive fastlagt, ligesom arbejdsopgaver
forbundet med filmforevisningerne vil blive fordelt.

Der vil blive serveret et måltid mad under mødet.

Så kom glad ! Vær aktiv i din filmklub !

Tilmelding på e-mail: jesper@mdb.ku.dk eller på tlfsvarer: 31392666�115 (Andreas) senest
torsdag 12.2.97 klokken 12.00

Med venlig hilsen
Filmklubben P8�N
Andreas, Ann-Britt, Ulrik (Ærværdig Storscenemester), Christian, Lene, Dennis, Kaja, Brian
(Højvelbårne Storspolemester), Christopher, Jesper (Højagtværdige Storfilmmester), Laila,
Sonja.

RUSVEJLEDER ´98???
De sidste to introduktionsmøder:

Hvis DU har planer om at blive rusvejleder i ́ 98 skal DU møde op til introduktions-
møde enten idag onsdag den 11. eller på tirsdag (d. 17) - begge dage klokken
16.00 i Klubben.

Det skal understreges (og skrives med fed) at man for at kunne blive vejleder i år
SKAL være indtegnet som deltager i et af introduktionsmøderne (og i kursiv) -
dette gælder også for tidligere vejledere!!!!

Det er sidste udkald så....    HUSK DET, GLEM DET EJ........

Rusnews
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SEMESTERSTARTSFEST LØR-
DAG D. 14/02-98 KL 21.00
Billetter sælges onsdag d. 11 & torsdag d. 12, begge dage klokken 16.00. Kun salg til
medicinstuderende mod forevisning af studiekort. Respekter køsystemet.
Husk som sædvanlig INGEN ADGANG UDEN BILLET. Dette gælder også hvis du har
glemt den hos moster Gerda i Glamsbjerg.
K.H
Husgruppen

JEG GI�R EN OMGANG, HVIS DU GI�R TO�

Husgruppen byder velkommen til nye & gamle kunder og vil
så lige rydde et par misforståelser af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger
og toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en
øl koster 7 kr. og ikke 23 kr.

2) Husgruppen har en aftale med både ISS og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og
gør rent både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Husgruppen selv op, selvom flere af dem
unægtelig ligner den gulvklud, de selv går og skubber rundt på sådan en søndag formiddag
efter en semesterstartsfest.

3) De tomme flasker flyver selv op i baren og ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylleshow. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad
tage jeres flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav
til brugerne af Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING ude i den virkelige ver-
den, og det er slet ikke så dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun proffessionelle dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt at
svine dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne. Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester
er jeres studiekammerater, og ikke en eller anden hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger lige i lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til studentersociale formål, f.eks til basis-
grupperne på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har
sneget sig ind i vores midte) som mødes hver mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om
klubbens virke, der i blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se hvordan tingene
fungerer og evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG FREMMEST VORES ALLESAM-
MENS OASE. KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN, OG HJÆLP OS
MED AT HOLDE DEN PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN JER ELLER OS,
LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener
Husgruppen

Meddelelser
NYT FRA DET INTERNATIONALE KONTOR UD-
KOMMER NU UNDER TITLEN MEDDELELSER.

Følgende meddelelser er at finde under hovedpunktet Nyt fra Det
internationale Kontor på hjemmesideadressen http://www.ku.dk/sa/inter/

* Nordisk Stipendieordning for Baltikum og det Nordvestlige
Rusland. Frist: den 1. marts 1998.
* Nordplus nyheder 1998.
* Japanese Government (Monbusho) Scholarships 1998 for studerende
i japansk sprog og litteratur.Frist for direkte indsendelse til
Rektorkollegiet 2. marts 1998.
* Japanese Government (Monbusho) Scholarships for 1999-2001 for
kandidater/studerende i sidste år af deres studier. Frist: Torsdag den
7. maj 1998.
* Stipendium ved universität zu Köln 1998/99. Frist: Torsdag den
14. maj 1998.
* Stipendium ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1998/99.
Frist: Torsdag den 19. marts 1997.
* Joint research/exchange (JREX) program, 1998. Frist: 30. maj

1998
* Kulturaftaleprogrammet mellem Danmark og Bulgarien.
* Kursus i Holland for undervisere: Teaching in the International
Class.
* EU-China Higher Education Cooperation Programme.
Ansøgningsfrist: 1. marts 1998.

Bente Pedersen
E-mail: bep@adm.ku.dk
Tel.: +45 35 32 39 02, Fax: +45 35 32 39 00
Address: The University of Copenhagen, The International Office,
Fiolstraede 24, P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K

Debat
RYGNING PÅ PANUM
I anledning af at �rygning forbudt� skiltene kun sjældent respekteres, vil jeg indtrængende
bede rygere om at holde sig til områderne, hvor rygning er tilladt. Jeg kan godt forstå, at
rygeområderne for en rygers synspunkt ligger meget langt fra hinanden. Men resultatet er, at
man som ikkeryger ikke kan finde sig et sted hvor der ikke bliver røget. Dette kunne måske
afhjælpes ved, at man fik sat nogle flere �rygning tilladt� skilte op. Men det er noget, som
Panums administration må tage sig af. Evt. kunne man bede pedellerne om også at bakke
rygeforbudene op. I håbet om en større respekt for ikkerygerområderne.

Pelle Thygesen (Hold 405)
Pelle@stud.mdb.ku.dk
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 Revy´en er i huset!! Kom og se de kendte�

Så er det snart at du skal op på dupperne hvis du vil gøre dig forhåbninger om at score en billet
til årets medicinerrevy!

Medicinerrevyen 1998 opføres ikke mindre end seks 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: �Vi er blevet fejlciteret! (MOK nr.1 4/2 1998) Hvad vi mente var:
Medicinerrevyen ´98 er jo fuldstændig (�) og noget af det (�) vi nogensinde har set (�)! Det

var (�) sjovt.�

Medicinerrevy


