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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. 16 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: Jeannette Lauridsen

Denne                               redaktion:

20.30!
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3Studiet
Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7.
semester, planlægning fase I, lektionskataloger) ferie i uge 8(16.-20. februar)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL) ferie i uge 9
(23.-27. februar)
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:tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 10-14

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

Studievejledningen
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

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.

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 10 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom
på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på
studiet sommeren 1994 eller senere gælder det, at du skal have bestået kemi og anatomi I
senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, d.v.s. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister
p.g.a. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller
som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan
kun undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig
om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er
blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen,
dog senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamens-
forsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, skriv selv: SYG (SKAL
IKKE RETTES) øverst på opgaven og aflevér opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal
du omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgave-
besvarelsen ikke blive bedømt.
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende
fornyet lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også
at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere
varighed� respektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. For de fleste fag kan der senest 5 dage før syge/reeksamen oplyses om
eksamensformen; ved personlig henvendelse til de berørte fag eventuelt tidligere.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

FORSIDEAFLEVERING OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i forårssemestret 1998 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 2. marts 1998
OSVAL II   - mandag den 2. marts 1998

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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REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksa-
mensforsøg i det pågældende fag og det er en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt,
men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær eksamen (mundtlige) eller
7-10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne (skriftlige).
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for
at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen men, såfremt du
er berettiget hertil, selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre (bekendtgørelsesbestemt på 2, 6. og 13.
semester). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamens-
fag) ikke være reeksamen, nemlig retsmedicin og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal
både spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den
gennemførte spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver
skal beståes i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to
selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du
er dumpet. Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og begrundede (velbegrun-
dede).
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og
dets forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (d.v.s. karakteren eller tentamen-resultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks.
kvaliteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det
pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamenens afholdelse, da der er tradition for
at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksa-
mensformænd/kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om
eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en
klage, trods henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den
individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest
2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de
skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker
at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes
stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakte-
ren, at hæve den eller at tilbyde omeksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af
klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig.

Studiet

Fase I
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1. OG 2.
SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske
studieelementer i almen og organisk kemi være godkendte d.v.s. alle kemiøvelser.
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en
aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom
på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages
øvelsesopstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man
ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester p.g.a. sygdom skal man søge om genta-
gelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for
sygdom i form af en lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være
udfærdiget i/eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er
ledige pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads
og kan derved risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.

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.

KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Da der har været en del forespørgsler vedrørende det kliniske grundkursus på 3. semester, vil
jeg kort gennemgå forholdene omkring dette kursus.

Kurset afholdes i to omgange, en gang i maj og en gang i juni. Det skyldes, at der ikke er
kapacitet på hospitalerne til at afvikle kurset for alle studerende på én gang. De præcise datoer
for kurset kendes endnu ikke, men vil fremgå når fordelingslisterne bliver hængt op (ultimo
marts).

Kurset afholdes på universitetshospitalerne, dvs. Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Kø-
benhavns Kommunes hospitaler (primært Bispebjerg og Hvidovre) samt Københavns Amts
hospitaler (primært Gentofte, Herlev og Glostrup). Ikke alle hospitalerne benyttes hvert seme-
ster.

Det er muligt at ønske periode for det kliniske grundkursus, hvis man f.eks. skal til eksamen
i psykologi eller anatomi I. Ønsker afleveres skriftligt med navn, cpr.nr. og holdnr. samt ønsket
periode. Angiv grunden (hvis der er en), da vi naturligvis primært tager hensyn til ønsker
begrundet i studiemæssige forhold.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold, f.eks. i sommerferien eller på et provins-
hospital, kan det meritoverføres så man fritages for det kliniske grundkursus. IMCCs præ-
kliniske ophold kan godkendes, eller man kan selv arrangere et ophold på et hospital. Ophol-
det skal være af 2 ugers varighed, og man skal være på hospitalet svarende til fuld tid, primært
i dagvagt. Der må ikke arrangeres ophold på universistetshospitalerne i semesterperioden, da
studerende på obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse. Få en skriftlig bekræftelse
fra hospitalet på aftalen. Bekræftelsen vedlægges når man søger studienævnet om forhånds-
godkendelse af opholdet. Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man afmelde sin
plads på det kliniske grundkursus. Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen ud for
kontoret, 9.1.41. Afmelding skal ske senest fredag den 20. marts kl. 12.00 og skal afleveres
i postkassen ved kontoret, 9.1.41.

Fordelingslister over perioder og hospitaler, vil blive hængt op på 3. semesters opslagtavle i
vandrehallen ultimo marts.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær
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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
Studiet

UNITED STATES-EUROPE
MEDICAL EDUCATIONAL
EXCHANGE-PROJECT

Til medicinstuderende ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Uni-
versitet, der har passeret 9. semester.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er blevet den danske part-
ner i et case-baseret udvekslingssamarbejde mellem lægeskolerne ved tre amerikanske univer-
siteter (Cornell, Dartmouth og Harvard) og tre europæiske (København, Lund og München),
økonomisk støttet af EU.

Studieledelsen på Det sundhedsvidenskabelige Fakultet hilser denne mulighed for en aktiv
medvirken i nye undervisningsformer meget velkommen. Det er hensigten, at den studerende
skal følge et fuldt patientforløb fra første patientkontakt med sundhedssystemerne (den prak-
tiserende læge el. lign) over hospitalisering til efterbehandling i de sociale systemer, f.eks.
rehabilitering.

Jeg opfordrer derfor medicinstuderende, der har passeret 9. semester, og som tillige er moti-
verede til at tage den fornødne tid i studiet til at medvirke i et sådant projekt, til at indsende en
ansøgning.

Der stilles selvfølgelig krav om et virkeligt godt kendskab til engelsk i såvel skrift som tale,
ligesom et rimeligt kendskab til anvendelse af edb (herunder multimedier)  er en forudsætning.

Man skal også gøre sig klart at besøgene på de udenlandske universiteter skal danne basis for
fremtidige udvekslingssamarbejder.

Det er et meget væsentligt element i dette projekt , at der efterfølgende udarbejdes en rapport
(case -story) med tilhørende evt.multimedie indslag som f.eks. videoklip. Hensigten er, at
disse rapporter fremover skal indgå som obligatorisk undervisningsmateriale i sidste del af det
medicinske studium.

Med venlig hilsen
Poul Jaszczak
Lektor dr. med.
Studieleder

Ansøgningsskema samt yderligere informationsmateriale fås ved henvendelse hos Line Veilex,
lokale 9.1.64 på fakultetssekretariatet.
Yderligere information findes endvidere på web-adresse: http://www.sund.ku.dk/Internat/
default.htm

Studietilbud
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



6 Studiet
INVITATION

til

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

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

På gensyn!!! Studienævn for humanbiologi

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

UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI

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

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

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

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

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

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

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

ANSØGNINGSFRIST: MANDAG D. 6. APRIL 1998

OGSÅ  MEDICINSTUDERENDE TILBYDES

Gratis kursus i Klassisk Kinesisk Akupunktur,
                (i relation til generalforsamlingen den 28. febr. 1998.)

Formål og indhold :  At give deltagerne en gennemgang af den klassisk kinesiske
                                  akupunkturs (TCM) 5 elementer, som bl.a. beskriver de funktionelle
                                  relationer mellem forskellige dele af kroppen og en gennemgang af
                                  hjerte fysiologi og patologi.

Målgruppe :          Alment praktiserende læger, speciallæger, yngre læger, tandlæger og
                                  dyrlæger.

Form :                    Forelæsning over teorierne.

Kursusleder :         Docent J. S. Dirch Poulsen.

Underviser :           Dr. Francois Beyens, sekretær i ICMART.  Dr. Beyens er belgisk læge,
                                   som gennem flere år har levet i Hong Kong og Taiwan for at lære sig
                                   akupunktur.
                                   Han har siden praktiseret akupunktur i Belgien i 20 år.  Dr. Beyens er
                                   en farverig pædagog med humoristisk sans, som forstår kunsten at
                                   �oversætte�  kinesisk tankegang og sundhedsopfattelse til dagligdags,
                                   jordnær, vestlig tankegang.
                                   Dr. beyens taler et meget let forståeligt engelsk.

Tid:                          Lørdag den 28. Februar kl. 09.00-12.30 og søndag den 1. Marts 1998
                                    kl. 09.00 - 15.00. Nycomed giver frokost begge dage kl. 12.30 - 13.30.

Sted:                        Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde ( i nærdheden af RUC).

Kursusafgift:          0 kr. - NB! men der skal til tilmeldingen betales et gebyr på kr.100 til
                                   sekretariatet, girokonto nr. 241 4724. Beløbet betales tilbage til de
                                   deltagende kursister i slutningen af kurset.

    NB:  Dette gratis kursustilbud gælder kun for medlemmer af Dansk
   Medicinsk Selskab for Akupunktur. Indmeldelse og Nærmere oplysning fås hos:

 DMSfA�s Sekretariat
     v/Susanne Poulsen                                          Kursus kan
         Horseager 16                                               godkendes som
        4330 Hvalsø                                               VKO!

              TLF. 4640 7590.  FAX. 4640 7270

Redaktionelt
VI MANGLER FORSIDER
Og får stadig indlæg i Word 6.0 format......tsktsk!
Det vigtigste først. Forsider for pokker da; der må da være nogle, der er bare en lille smule
kunstneriske, og har brug for 100 gode danske kroner lige ned i lommen, samt deres navn i
glorværdig MOKmikroskrift på side 2........
Vi har en skuffe fyldt med - undskyld - mindre heldige forsideforslag, såsom nørdtegninger
fra makroskopisk studiesal (been there - barfed there), knogletegninger (gaaaaab) og dårlige
vitstegninger (DÅRLIGE!) og 10000000 af udprintede cliparts fra et oldgammelt
tekstbehandlingsprogram (den går altså ikke, man skal være kreativ) og ting som dette:

Tjaaah bumbum......Kan du ikke gøree det bedre, det er nemlig lidt kedeligt kun at have
meddelelser fra Studievejledningen, IMCC, SIMS, GIM, FIMS, BIMMELIMS et al ad
nauseam på forsiden.
Hvad angår Word 6.0 filer er vi nået til den konklusion at folk er for dumme til at kunne finde
ud af at gemme i et andet format, så vi skal nok gøre det for Jer, selv om det tager os
uforholdsmæssigt pisselang tid - øv, øv og tre gange øv!

red./torben
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Annoncer
RESERVELÆGE I FORSVARET

Når tiden kommer, hvor du som lægestuderende skal tilmelde dig til den afsluttende eksamen
� begynder tillige de første vigtige beslutninger for dit fremtidige videre virke som læge.

Sundhedsstyrelsen fremsender på det tidspunkt en orientering om og tilmeldingsskemaer til
turnusordningen for nyuddannede læger.

Enkelte af jer skal aftjene værnepligt i forsvaret.
Andre af jer kunne måske tænke jer frivilligt at søge reservelægeuddannelsen i forsvaret.
Senere kunne I måske få lyst til nogle af de oplevelser, muligheder og udfordringer en
tilknytning til Forsvarets Lægekorps kan give � og da skal man have gennemgået reservelæge-
uddannelsen.

Det er muligt for dig ved at gennemføre en reservelægeuddannelse i forsvaret samtidig at få
indflydelse på, hvor din turnus finder sted.

Bekendtgørelsen om lægers adgang til at opnå turnusstillinger anfører nemlig en særlig for-
trinsret ved valg af turnusamt for op til 15 nyuddannede læger pr. semester. Det gælder først
og fremmest de, der skal aftjene værnepligt, men også de som har aftjent værnepligt, har
trukket frinummer eller er kvindelig læge kan indgå en kontrakt med forsvaret.

Reservelægeuddannelsen består af

· 5 måneders uddannelse på Forsvarets Sanitetsskole på Jægersborg Kaserne nord
for København og
· efterfølgende 6 måneders mobiliseringsuddannelse ved en sanitetsafdeling eller er
sanitetskorps i hæren.

I de første 5 måneder gennemgår du uddannelse i almene militære færdigheder, en leder-
uddannelse og en militær-medicinsk uddannelse.

Den militærmedicinske uddannelse indeholder bl.a. dele af diplomkursus i international
sundhedsstøtte omfattende (traumatologi, medicinsk etik/international politik og katastrofe-
medicin) samt idrætsmedicin, krigs- og katastrofepsykiatri og ABC-medicin.

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen på Forsvarets Sanitetsskole fortsætter uddannelsen
som sanitetsdelingsfører ved et af hærens regimenter i 6 måneder.
Her får du til opgave at virke som læge og chef for en delings unge værnepligtige. I denne
periode indgår supplerende kurser ved forskellige skoler i hæren og perioden afsluttes atter
ved Forsvarets Sanitetsskole med et kursus i flyve- og navelmedicin på 14 dage samt en uges
orienteringskursus om fortsat tilknytning til forsvaret og hvilke muligheder du har for, ved
siden af din videre civile efteruddannelse at kunne få  spændende oplevelser i forsvaret f.eks.
lejlighedsvis at tage helikoptervagter (Search and Rescue-beredskabet) eller at tegne en kon-
trakt som læge ved Den Danske Internationale Brigade.

Den samlede reservelægeuddannelse er 11 måneder og vil fra august 1998 fremover være et
samlet forløb.

Tegner du, i umiddelbar forlængelse af denne periode, en kontrakt med forsvaret på 7 måne-
der, modtager du en bonus på 55.000,- kr. efter de 7 måneder.

I løbet af de 7 måneder, hvor du forretter tjeneste ved et infirmeri, kan du i en aftalt periode
bruges som læge på et af søværnets skibe eller ved SFOR-missionen i Ex-Jugoslavien.

D.v.s. at du kan kombinere en oplevelse med højere løn samt optjening af afspadsering og får
efter endt kontrakt den omtalt bonus på 55.000,- kr.

De, der skal aftjene værnepligt skal angive dette på turnustilmeldingensblanketten til Sundheds-
styrelsen.
Ønsker du at komme ind frivilligt, d.v.s. på værnepligtslignende vilkår skal du kontakte
Forsvarets Værnepligt & Rekruttering,
Erhvervsoplysningssektionen tlf. 44 68 21 22
(man - fre 100 - 1500 og få tilsendt brochuren Reservelæge i forsvaret og ansøgningsskema.

Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til Forsvarets Sanitetsskole,
tlf. nr. 39 68 16 55 lokal 301 eller INFO-cellen ved Forsvarets Sundhedstjeneste
tlf. nr. 39 68 16 55, lokal 466.   Eller ved Forsvarets Værnepligt & Rekruttering (FVR) tlf. 44
68 21 77 lokal 5120 eller 5127.

Ansøgning, fra de der forventer at afslutte uddannelsen senest Januar 1999, indsendes til

Forsvarets Værnepligt & Rekruttering.
Rekrutteringssektionen.
Flyvestation Værløse, Postboks 145
3500 Værløse
snarest og inden den 26 Marts 1998.

For de der forventer at afslutte uddannelsen senest i Juli 1999 indsendes ansøgningen inden
den 21 September 1998.

HONORARLØNNET STUDENTERMEDHJÆLP SØ-
GES.

Til indsamling af prøvemateriale og inkludering af patienter i forbindelse med et immun-
biokemisk projekt søges en studentermedhjælp 2-3 gange ugentligt og formentlig en time pr.
weekenddag (hvis der indgår ptt. før weekenden), til ortopædkirurgisk afdeling 333/kirurgisk
immunologisk laboratorium 436 på Hvidovre Hospital
Kvalifikationer: overstået klinisk kursus med evne til at håndtere små praktiske problemer,
herunder anlæggelse af venflon og evne til at færdes på en lukket ortopædkirurgisk operati-
onsstue.
Vi tilbyder fast honorar pr inkluderet patient og desuden muligheden for at snuse til et godt
forskningsmiljø med hvad det måtte kunne medføre i sig selv.

Henvendelse for yderligere oplysninger til kursusreservelæge Jesper Hvolris, ortopædkirurgisk
afdeling Bispebjerg Hospital, tlf. 35313531 personsøger 4428 indtil 27. Marts 1998 eller 46
48 23 33, eller til klinisk ass., dr.med. Hans Jørgen Nielsen, kir. imm. laboratorium 436,
Hvidovre Hospital, tlf. 36 32 24 36.

Kort skriftlig ansøgning indsendes til dr. med. Hans Jørgen Nielsen, Kir.imm. lab., Hvidovre
Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre, mærket �Humorale mediatorer� så den er os i
hænde inden 09-02-98 kl 09:00

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

Kvindelige kønshormoner kan påvirke blodets størkningsforhold; det gælder både de hormo-
ner, kroppen selv danner og dem, der tilføres f.eks. i forbindelse med brug af p-piller. Meka-
nismen er stort set ukendt, men kendskab hertil kan få stor betydning for den fremtidige
udvikling af p-piller og andre svangerskabsforebyggende midler. Vi har udviklet en metode,
der kan belyse omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer blodets evne til at
koagulere og har derfor mulighed for at undersøge, hvordan de påvirkes af p-piller. Vi søger
derfor et antal kvinder, der kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersøgelse. Den
omfatter indtagelse af p-piller og henvender sig derfor til kvinder, der ønsker denne form for
svangerskabsforebyggelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et mærket proteinstof,
samt et antal  blodprøver taget i løbet af den næste time. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg
Hospital, og der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle
udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3718
Tlf. (privat): 44980818Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Helsevej 2, 3400 Hillerød

SÆLGES:
Crone et al: Fysiologi 400,-
Tlf. 35 36 11 37
Niels Dreisler

BOGMARKED

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

FASE II :

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

Alle bøger er i en god stand.

Ring til mig på :    33 25 82 17     -      Helle
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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.

Annoncer & VB meddeler
Anatomi
Mål og pensumbeskrivelse i makroskopisk anatomi. 20 kr.
Muskeloversigt. 10 kr.
A colour atlas - Brain and spinal cord. 280 kr.

Kemi
Diverse opg. samlinger. 30 kr.

Cellebiologi
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.120 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.

Vagtbureauet

MEDICINSK KOMPENDIUM

14. Udgave (nyeste) i perfekt stand.
Ingen overstregninger, sælges for 2000.-
39 40 19 82. Læg evt. besked.

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 9/2-98  -15/2-98

ma tir ons tor fre lør søn   ialt    %
07-15 bestilt   11  12  10  6  17  18  14  88
07-15 udækket  6  1  3  0  1  0  1    12 13,6

15-23 bestilt  27  20  16  21  19  15  11  129
15-23 udækket  2  0  0  0  0  0  0        2 1,5

23-07 bestilt  24  18  15  25  21  16  21   140
23-07 udækket  0  1  0  0  0  0  01         0,7

ialt bestilt 62  50  41  52  57  49  46  357
ialt udækket  8  2  3  0  1  0  1    15  4,2
dæknings %  87   96  93  100  98  100  98

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:   09/2-98-15/2-98

man tirs ons tors fre lør søn       ialt
ledige hold  0  0  0  0  1  1  3
arbl. vagter  3  0  0  0  2  4  9           18
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: 18
Arbejdsløshedsprocent: 12 %Sobbota Sælges (Bn. 1&2) Saml. 800.- kr.

TLF 35 38 12 40

BOGSALG
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 16. februar 1998

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 holdtilmeldinger.
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.

________________________

EKG EKG EKG EKG EKG
EKG EKG EKG
Der er endnu få ledige pladser på to af forårets kursushold i basal EKG. Hold D har 10
ledige pladser og afholdes 19/2, 23/2, 26/2, 2/3, 3/3 alle dage kl.18.00 - 20.00. Hold E
har 1 ledig plads og afholdes 9/3, 10/3, 16/3, 17/3, 19/3 alle dage kl.16.00 - 18.00.
Ønsker du at deltage på et af disse kurser skal du henvende dig til Vagtbureauet idag
onsdag d.18. februar.

________________________

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

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 2 NYE KAR-
DIOLOGISKE ASSISTENTER OG 1 NY
VENTILATØR.
Vi er 24 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B.
Holdet har to funktioner: En ventilatør- og en obs�er-del.

Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering
af nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på
afdelingen, forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:
� Tage 12-aflednings EKG
� Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)
� Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere respira-
torfunktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning

For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggø-
relse af fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet  af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i
eksamensmånederne
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedpriorite-
ring på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med
erfaren ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.

Stillingen som kadiologisk assistent:
 Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
� Færdig med fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10-15 vagter/md), også i
eksamensmånederne
� Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst april
2000.
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som obs�er
ikke må være på andre hold.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæringen af obs�ere består af 24 nattevagter og 2 aftenvagter. Alle oplæringsvagter er
lønnede.

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som
et dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.

Ansøgningsfrist: onsdag, d. 4./3.-98 kl. 12.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag d. 4./3.-98 om aftenen.
Første holdmøde vil være tirsdag d. 10./3.-98 kl 17.00.

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Lars H. Sørensen på   3582-0807 eller    3545-2875.

 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

Se her Nyt Hold oprettes

HJEMME-MVS-HOLD SKAL BRUGE 4
MVS�ERE

Holdet skal fungere omkring en 5 årig pige med arvelig blodsygdom, men ellers fuldt
velfungerende. Behandlingen foregår fra Hvidovre Hospital, hvor de første ca. 14 dages
oplæring vil finde sted. Herefter er det meningen at holdet skal varetage behandlingen i
hjemmet. Arbejdet kommer til at bestå i blanding af medicin, samt overvågning af infusion
med pumpe.
Hjemmet er i København og det er en arabisktalende familie.

Holdet skal dække 4 vagter á 5 timers varighed pr. uge (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)
i tidsrummet 14:30 til 19:30.

Krav:
Bestået mikrobiologi og farmakologi
400 SPV-timer

Det kan være en fordel med børneerfaring.

Ansøgningsfrist torsdag den 26. februar 1998 kl. 12:00 på Vagtbureauet

Yderligere spørgsmål til vagtbureauet

Vagtbureauet meddeler
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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.

VB & Indre organer

IMCC
HUMANITÆRT ARBEJDE I EX-
JUGOSLAVIEN

Kunne du tænke dig at hjælpe unge i Serbien eller Montenegro?
Venskabsklubberne i disse lande er for unge flygtninge mellem 15-18 år, som møder op for at
deltage i forskellige aktiviteter, som de selv er med til at arrangere. Formålet er at socialisere de
unge, så de ikke blot hænger på gader og stræder. De har brug for støtte og opmærksomhed,
hvilket de får igennem de mennesker som møder op i klubberne; psykologer, lærere, forældre
og andre unge.
Din opgave er at være en del af klubben og dermed deltage i aktiviteterne. Du vil komme til at
hjælpe unge flygtninge og dermed lære om flygtningeproblematik, endvidere vil du fremme
din forståelse for fremmede kulturer og udvide din psykologiske indsigt.
Opholdet varer i 3 uger og foregår 1.6.98 og 1.9.98. For at deltage skal du blot være medicin-
studerende og søge snarest muligt om udsendelse gennem IMCC!
Information i form af brochure kan hentes på IMCC-kontoret.

Katja Fonnesbech, IMCC

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 restaurere
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  TIRSDAG DEN 24. FEBURAR KL. 16. I IMCC�S LOKALER  (9.2.2 PÅ
PANUM). OBS NY DATO.

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

TROPEINTERESSEREDE SØGES TIL PLANLÆG-
NING AF KURSUS I 1998 !!!

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

Ansøgningsskema kan hentes på IMCC-kontoret, hvor bl.a. motivation og evt. planer om
udrejse skal anføres. Afleveringsfrist er fredag den 20. februar kl. 12.00 på IMCC-kontoret.

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

Mange tropehilsener på tropegruppens vegne

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

P.S. Til dig som har udfyldt ansøgningsskema uden navn og adresse, vil det være en god ide
om du kontakter en af ovenstående.

UGANDA REFUGEE PROJECT
Et projekt som ALLE kan søge, også 2. Semester studerende!!!
I Sydvestuganda befinder sig i dag ca. 10.000 flygtninge fra Rwanda, Etiopien, Kenya og
Somalia. De bor i to Settlement-camps, hvor de lever af små  jordlodder som de har fået tildelt
og ekstra forsyninger som de modtager fra rødekors. Uganda redcross administrerer lejerne

I hver af de to lejre er der en sundhedsklinik, der drives af jordemødre og sygeplejersker.
Klinikken tilses hver 14. dag af en læge og hver 4. uge af en psykiater. De tager sig af de mere
alvorlige tilfælde.

Et projekt for medicinstuderende er startet op i disse to lejre. Det er altså muligt for dig at
arbejde sammen med jordemødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og andre medicinstude-
rende i disse lejre.

Arbejdsopgaverne består i sundhedsoplysning, antenatal-behandling, deltagelse i
immuniseringsprogrammer, etablering af drikkevands forsyning, ernæringsstøtte, deltagelse i
sociale aktiviteter for flygtninge og oplysningskampagner om seksuelt overførte sygdomme.

Sundhedsproblemerne i lejerne er: malaria, respiratoriskesygdomme (tuberkulose), diarre,
og seksuelt overførte sygdomme.

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

Den første uge af rotationen tilbringes på universitetet i Mbarara med et kort introduktionskur-
sus. Projektet kan søges af studerende på alle semester.NYHED!!!!

Flere oplysninger: Hent en informationsfolder og kig i vores (=SCORP/Public Health)
informations mappe  på IMCC kontoret. Eller vores homepage:
http://www.imcc.dk/copenhagen/scorp/scorpho.htm

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

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
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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).

KRISTNE MEDICINERE
Et nyt semester er startet, og hermed samles vi
igen. Vi er en flok medicinere der samles på
tværs af forskellige kirkesamfund ca. én gang
om måneden. Alle er velkomne.
Næste gang bliver tirsdag d. 24 februar
kl. 19.30 hos Lea, på adressen
Præstøgade 6 st.tv, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 35435033
                   Kristne medicinere

Husk!
SIMS´ foredrag om:
Dansk Everest Ekspedition 1996
og
 medicinske aspekter ved bjergbestigning.

 Onsdag d. 18/2 kl. 19.30
i Rigshospitalets auditorium 1.

Billetter sælges ved indgangen til 30 kr. for SIMS-medlemmer
og 50 kr. for ikke-medlemmer.

Filmklubben P8´n

præsenterer

Denne torsdag aften åbner dørene i Stud.klubben
ca.kl.20.00, så du kan nå at købe lidt i baren, som også vil
være åben lige efter filmen, der starter kl. 20.30. Den før-
ste aften man kommer, betaler man 45 kroner for et med-
lemskab for resten af sæsonens forstillinger. P8'n er åben
for alle � også for ikke-studerende. Og husk: Film skal ses
i Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

Semesterpremiere!!
Torsdag d.19/2 kl. 20.30

En film af  Renny Harlin

The Long Kiss Goodnight
Samantha (Geena Davis) lider af hukommelses-
tab og hun kan huske de sidste 8 år af sit liv, som
skolelærer og mor til Caitlin. Efter en bilulykke
vender dele af hukommelsen tilbage og hendes
tilværelse bliver vendt på hovedet. For intet er,
som hun troede. Hendes eneste udvej er sammen
med detektiven Hennesy (Samuel L. Jackson) at
forsøge at genfinde sin glemte fortid, før den gør
en ende på deres liv......

OBS.OBS.: Bemærk tidspunktet: 20.30

Indre organer

Efterlysning
EFTERLYSNING:

NIRVANA, UNPLUGGED IN NEW YORK

På vores �rustur prat 2�, d. 30. jan. � 1. feb. mistede jeg min CD med Nirvana.
Så hvis du fandt den under oprydningen, er det min.
Jeg er Ane B. Jensen, fra hold 104.



12 Indre organer
Rusnews
RUSVEJLEDER 1998 VIGTIGT! VIG-
TIGT! VIGTIGT!
Rusvejleder 98 Husk! Sidste chance for tilmelding er ONSDAG D. 18/2-98 MELLEM 14-
17 I KLUBBEN.
Stormøde Torsdag d. 19/2. Klokken 18.00 (Præcis)
Mvh
OG

VINTERRUSSERE!
Alle jer, der var med på vinterrusturen siger vi velkommen hjem til - vi
håber I havde en god tur. Desværre er følgende ejendele forsvundet:
1 CD m. Peter Belli
1 CD m. Irma Victoria
1 CD m. OK Computer
1 CD m. Laban
1 CD m. Thomas Helmig
1 stk. Buttplug
1 stk. sort makeup-kasse
1 stk. gul hawaii-skjorte
48 mill. hjerneceller

Skulle du være i besiddelse af nogle af ovenstående objekter vær da venlig
at indlevere dem til studenterklubben med en påklæbet �OG�-mærkat. Tak!

Pva. OG /Alex

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

OG-MØDE!
Onsdag d. 18. februar afholdes det allersidste OG-møde - vi skal lige ha�
styr på det sidste. Så kom glad i studenterklubben kl. 1700!
Alex

Studenterklubben

BILLETSALG TIL REVYEN!

NB. EKSTRAFORESTILLING TORSDAG.
NU SYV SHOWS IALT!!

Medicinerrevyen 1998

WHAT�S UP DOC??
opføres altså ikke mindre end syv gange:

Premiere: Onsdag den 25. februar klokken
20:00

Samt: Torsdag den 26. Februar kl. 16:00
og 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 klub-
ben for alle der har købt en billet til en af de syv
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: �What´s Up Doc?? er (...)en pa-
rodi på (...) Arne Lundemann (...) Det er utro-
ligt (...) Sjovt.�

BOLLER OP BOLLER NED, BOLLER I MIN
MAVE. HVIS JEG INGEN BOLLER FÅR SÅ
LAVER JEG BALLADE!
Fastelavn med tøndeslagning og tjuhej
Fredag d. 20/2-98 i Klubben
Mvh
Husgruppen


