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SÅ ER DET TID FOR
EKSAMENSTILMELDING

Vær opmæksom på, at tilmeldingen til
alle eksaminer på medicin

er begrænset til en uge.
mandag d. 7. til fredag d. 11. september 1998 begge dage inkl.

Eksamenstilmeldingen foregår på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a.
Åbent 900 - 1400, tirsdag dog 900- 1600. Medbring studiekort og eventuelle dispensationer.

 Heller ikke i år modtages
eftertilmeldinger !

Hvis du er bortrejst, syg osv. så kontakt for Guds skyld eksamenskontoret. Evt. på telefon 35
32 70 84

Husk at i år skal du medbringe årskort og evt. dispensationer for overhovedet at kunne melde
dig til eksamen.

Hvis du mangler kursusgodkendelser, hvis du skal søge dispensation for tidsfrister, hvis du
skal til en speciel eksamen eller hvis du iøvrigt er usikker på, om du kan gå til eksamen skal

du stadig huske at tilmelde dig de eksaminer, du ønsker at gå til !

Kontakt en Studievejleder hvis du er i tvivl.
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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. 1 årg. 31
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) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Administrationsbygningen 2. sal.
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

Denne                               redaktion:



3MOK & Studiet
Redaktionelt
VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER
Endnu et halvt år i bøgernes støvede verden med MOK som det eneste lyspunkt i nogle lange
keeedelige uger med latin, journaler, dumme lærere, tumbede stræbere, søgen efter et sted at bo (et
lille staldtip: Der bliver snart en del sommerhuse ledige - PRØV DET!!).
Hvis din konto er blevet overtrukket pga. køb af  for mange kølige drinks i det varme sommervejr
er der dejlig mange annoncer i dette nummer. Det er selvfølgelig også muligheden for at lave en
forside til denne publikation og tjene 100 kr.
Redaktionen i dette semester: Torben "The Boss" Larsen "ledende, regerende og ansvarsha-
vende", Jon "Forza FCK" Lykkegaard Andersen "professionel fodboldinvalid", Martin Græbe
"Kørelæreren", Felipe Carlos Warberg de Medeiros "Omar Bin Laden's private husven"
Kristofferphph Rohrberg "Monica Lewinsky's kjolerenser, Nikolaj Bølsing Buk "Computer-
crashekspert", Morten "Sta" Staberg "Pornokongen" og endelig vores nye PRAKTIKANTER
med speciale i mundhygiejne Jakob & Gordon Yahoo.
God fornøjelse!

red/ Torben Larsen & Jon Lykkegaard Andersen

3 GODE TING DER ER SKET I LØBET
AF SOMMEREN

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte)  15.00 � 16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
NN, studentersekretær
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: torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
NN, studentersekretær
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende
under
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 1998/99

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted
i perioden:

mandag den 7. september - fredag den 11.
september 1998 (begge dage inkl.)

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

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

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du tilmelder dig skal de
forevises ved indtegningen.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Studerende, som ikke fik afleveret deres attesthæfter til registrering i efteråret 1997 skal med-
bringe deres attesthæfter til indtegningen så gennemførte kurser kan blive registreret.

Studerende, som har fået registreret deres attesthæfte i efteråret 1997 og fået tilsendt en eksamens-
udskrift på deres registreringer kan stadig afhente deres attesthæfter på eksamenskontoret mod
aflevering af den underskrevne eksamensudskrift.

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmel-
dinger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen www.ku.dk/selvbetjening/

For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter
indtegningen blive hængt lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser, hvilke eksaminer
man er tilmeldt.

Der gøres opmærksom at tilmelding til kemi-tentamen i februar 1999 først vil foregå i november
1998. Hold øje med opslag og MOK til den tid.

STUDIENÆVN FOR MEDICIN 22. APRIL 1998
KL. 15.00 LOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUT-
TET

Til stede John Dich (til kl. 16.30), Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvig-
sen, Klara Vinsand Naver, Olaf Paulson (fra kl. 16.45), Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou
Rode, Simon Serbian.

Endvidere deltog Synne Åberg, Maria Salling Rasmussen, Ulrik Bodholdt (studievejl.), Grete
Rossing. Under personsager deltog endvidere Gitte Birkbøll.

Dagsorden
 1.Godkendelse af dagsorden

./. 2.Personsager
3.Godkendelse af  referat af møde 4/98
4.Studieplansrevision

a. 3. semester � klinisk introduktion
b. Forsøg m. ny eksamensform i Akut patient
c. Revidering af specifikke adgangskrav

1.Evaluering
2.Meddelelser

a. Økonomi
7.Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 4.b: Forsøg med ny eksamensform i Akut patient; nyt pkt. 4.c: Revidering af specifikke
adgangskrav. Dagsordenen herefter godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg i cellebiologi blev grundet særlige forhold
imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til for 5. gang at indstille sig til integreret eksamen blev ikke imødekom-
met.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget godkendtes.
Vedr. ansøgninger om overflytning af studerende fra Odense og Århus blev det besluttet at
henvise disse til prioriteringsmødet i august.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 04-98 godkendt med enkelte rettelser.
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ad 4 Studieplansrevision
a. 3. semester � klinisk introduktion.
På baggrund af de voksende kapacitetsproblemer drøftedes muligheden for at knæsætte den
praksis, som allerede finder sted, nemlig at de studerende selv arrangerer det kliniske ophold �
i så fald bør der udarbejdes en vejledning, som kan udleveres til de studerende. Der var enighed
om, at fakultetet fandt en model for en tilfredsstillende introduktion til klinikken. På længere sigt
kunne dette indarbejdes i undervisningen i forbindelse med det integrerede kursus i almen me-
dicin og psykologi på 1.-2. semester.

b. Forsøg med ny eksamensform i Akut patient.
Fra Helle Ørding forelå et forslag til forsøgsordning med ny eksamensform i Akut patient. Eksa-
men ønskes afviklet som modificeret OSKE, hvor den studerende eksamineres af 5 forskellige
eksaminatorer i hver 15 minutter. Studienævnet fandt initiativet spændende og imødekom ansøg-
ningen. Nævnet forventer tilbagemelding om struktur og forløb af eksamen.

b. Revidering af specifikke adgangskrav.
Fra Undervisningsministeriet var via Universitetets studieadministration modtaget forespørgsel
vedr. revidering af specifikke adgangskrav. Ministeriet havde fra Aarhus Universitet modtaget
anmodning om ændring af adgangskravene således, at der kræves B-niveau kemi eller C-niveau
i kemi kombineret med A-niveau i biologi. Herudover krav om fysik og matematik på B-niveau
(uændrede i forhold til nugældende). Studienævnet fandt ikke nogen begrundelse for at ændre
de eksisterende adgangskrav for optagelse på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse (C-
niveau i kemi, B-niveau i fysik, B-niveau i matematik).

ad 5 Evaluering (+ kvalitetsudvikling)
Jørgen Hedemark Poulsen oplyste, at arbejdet i Evalueringsudvalget forløber i en

konstruktiv atmosfære, men skrider p.g.a. div. forsinkelser fremad i et moderat tempo. Der vil
snarest blive iværksat evaluering af hele 5.-6. semesters undervisning samt af 1. semesters kursus
i tidlig almen medicin & sundhedspsykologi. Sidstnævnte kursus vil blive ændret - ved indførelse
af PBL - til efterårssemestret, hvorefter evalueringen vil blive gentaget.  Endvidere vil der (igen)
blive gennemført en kandidatevaluering i juni/juli.
I �Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. kliniske ophold� vurderes det af afdelingerne indsendte
skriftlige materiale. Et skema til systematiseret indhentning af yderlige oplysninger er under ud-
arbejdelse, og det er planen af medlemmer af udvalget besøger de første afdelinger inden som-
merferien. I den anledning er JHP tilmeldt Sundhedsstyrelsens kursus for inspektorer.

ad 6 Meddelelser
Dekanatets oplæg  vedrørende nedsættelse af rådgivende udvalg var udsendt. Udvalgenes skal
fremkomme med forslag til varige besparelser, således at fakultetets budget balancerer i år 2000.
Vedrørende undervisning nedsættes følgende 2 udvalg:
· Udvalg vedr. ressurcetildeling til den medicinske og humanbiologiske teori-
undervisning, MPH-uddannelsen samt tandlægeuddannelsen  og
· Udvalget vedr. undervisningsbemandingen i den medicinske kliniske sektor.

Studielederen oplyste, at der fra CTU var modtaget bevilling på kr. 500.000 til igangsætning af
projektet An@tomi � netværksbaseret anatomi-undervisning i sundhedsuddannelserne. 7 orga-
nisationer er sammen om projektet: De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i hhv. København,
Odense og Århus, Sygeplejeskolerne i Viborg, Randers og Hovedstadsområdet samt Context (et
software hus med speciale i multimedier og web-løsninger).

Fra Niels Michelsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afd. for social Medicin og Psykoso-
cial Sundhed var modtaget �KLINISK SOCIAL MEDICIN � STATUS 1997�. Rapporten, som
beskriver forskellige undervisningsmæssige, forskningsmæssige, kliniske og andre aktiviteter
kan lånes i studieadministrationen.

Fra Institutleder Torben Schroeder var modtaget �Notat vedrørende Laboratoriet for Kliniske
færdigheder�. Notat, som blev omdelt på mødet, var endvidere sendt til Samordningsudvalget.

Studielederen oplyste, at hvidbogen fra mødet d. 18. september 1997 �Principles of Student
Centered Teaching and Assessment� var udsendt til samtlige semesterudvalgsmedlemmer  samt
til institutlederne.

Simon Serbian oplyste, at der var arrangeret møde i Lund tirsdag d. 28. april 1998 for medicin-
studerende ved Øresunds Universitetet. Studielederen gjorde i den forbindelse opmærksom på
den aftale, som er indgået med Lunds Universitet om udarbejdelse af OSVAL-opgaver
(fordybningsstudier).

ad 7 Eventuelt
Intet til dette punkt.
ref.   Grete Rossing

STUDIENÆVN FOR MEDICIN13. MAJ 1998 KL.
15.00 STORE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET

Til stede John Dich,  Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara
Vinsand Naver, Olaf Paulson (fra kl. 16), Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode (fra kl.
15.30), Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Maria Salling Rasmussen, Ulrik Bod-
holdt, Jon Prause (studievejl.), Berit Brix, Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere
Maria Salling Rasmussen (studievejleder).

Poul Jaszczak indledte mødet med at præsentere fakultetets multimediekonsulent Kristian Olesen.

Dagsorden 1.Godkendelse af dagsorden
./. 2.Personsager

3.Godkendelse af  referat af møde 5/98
 4.Studieplansrevision
5.Udkast til ny eksamensbekendtgørelse

6.Regler for afløsningsopgaver v/Birgitte Rode, Leif Christensen
7.Forslag til administrativ praksis i forbindelse med behandling af dispensationsans
øgninger
8.Meddelelser
Faglig dag
 9.Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udvidet med nyt pkt. 7: Forslag til administrativ praksis i forbindelse med behandling
af dispensationsansøgninger. Dagsorden herefter godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i anatomi II på 5. semester blev ikke imødekommet.
Studenten tilbydes eksamen i anatomi II på 6. semester på tidspunktet for syge-/reeksamen.
Vedr. eksamen i OSVAL II. Eksamination i OSVAL II kan først finde sted efter bestået eksamen
i videnskabsteori II. � John Dich påpegede, at en logisk konsekvens af dette vil være, at eksamen
i OSVAL II først kan finde sted semestret efter, at videnskabsteori II er bestået. � Poul Jaszczak
meddelte, at man i de oprindelige diskussioner havde fundet det adgørende betydning, at kurset
i videnskabsteori II var gennemgået.
I forbindelse med en ansøgning om gentagelse af undervisning fandt Nina Grosman det urime-
ligt, at en studerende, som kun mangler en eller to dage � f.eks. i administrativ medicin, hvor kurset
kun afholdes én gang i hvert semester - ikke kan være sikre på at gentagelse af undervisning, hvis
det ønskes. Konsekvensen kunne i værste fald blive, at studenten ville blive forsinket med sin
afgangseksamen i halve og hele år pga. mangel på 1-2 dages undervisning.
Studerende, som ønsker undervisning gentaget henvises til p-mødet, hvor evt. ledige holdpladser
fordeles. � Poul Jaszczak gjorde opmærksom på, at proceduren er fastlagt, fordi man ville undgå
at komme i en situation, hvor der er for få undervisningspladser. Holdene er så store, at der kan
opstå fysiske problemer med at afvikle undervisningen. Såvel studienævn som studievejledning
har gentagne gange gjort de studerende opmærksomme på det �farlige� i at satse på gentagelse
af undervisning.
En ansøgning om genoptagelse af sag med henvisning til nye oplysninger blev imødekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget godkendtes.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat af møde 05-98 godkendt.

ad 4 Studieplansrevision
a. Indførelse af bachelor i medicin.
Poul Jaszczak refererede fra møde i Undervisningsministeriet. Hovedpunktsreferat fra mødet
vedheftes dette referat.

ad 5 Udkast til eksamensbekendtgørelse
Udkast til ny eksamensbekendtgørelse indeholder krav til sprogkundskaber, som

dele af studienævnet fandt uhensigtsmæssige. Udkastet gav anledning til en debat, hvori de
studerende bl.a. fremførte, at de fandt det uhensigtsmæssigt, at studerende ikke har aktindsigt, når
det gælder censor og eksaminators noter.

Svar til Undervisningsministeriet vil blive udarbejdet og fremsendt via Københavns
Universitet, Studieadministrationen. � Kopi af svaret vil blive udsendt til studienævnets medlem-
mer.

ad 6 Regler for afløsningsopgaver
Forslag til Reviderede retningslinier for udarbejdelse af afløsningsopgaver blev om-

delt på mødet. Flere af nævnets medlemmer ønskede sagen udsat,

ad 7 Forslag til administrativ praksis i forbindelse med dispensationsansøgninger
Et af studentergruppen udarbejdet forslag til administrativ praksis i forbindelse med

dispensationsansøgninger blev vedtaget. Forslaget er en udbygning af de på mødet d. 11. marts
vedtagne retningslinier.

ad 8 Meddelelser
a. Faglig dag
Studielederen efterlyste emner for faglig dag. � I rammeplanerne for efteråret 1998 er

onsdag d. 14. oktober friholdt til afholdelse af faglig dag. Studenterne blev anmodet om snarest
at finde en kontaktperson.

b. Bachelor/kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
Studieadministratoren oplyste, at Rektor havde besluttet at udskyde i gangsætningen af uddan-
nelsen i indeværende år.

c. Pensum og målbeskrivelse i CNS
Studenterne oplyste, at pensum- og målbeskrivelse i CNS (anatomi I) ikke er i overensstemmelse
med den anbefalede lærebog.

ad 9 Eventuelt
Opgavesamling i kemi lægges nu på nettet.

ref.   Grete Rossing

Studiet
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REFERAT NR. 05/98 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 08.06.1998 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Lene Wallin
(LW), ovl. Jens Strøm, ovl. Helle Ørding (HØ), stud. med. Anders Bilde, stud.med. Morten Breindahl
(MB), sekretær Birthe Brogaard (BB).

Afbud fra: Sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen, afd.læge Jørgen Andersen (JA), ovl.
Jan Pødenphant, ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), stud.-sekretær Pernille Nygaard, , stud. med.
Christina Engel, stud. med. Thomas Hansen, stud. med. Rikke Sørensen, stud. med. Ghulam K.
Nabi.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt c)
kompensationspenge under pkt.6.

2. Referat nr. 3 af 20.04.1998: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Da dette er Morten Breindahls sidste møde som næstfor-
mand i Klinikudvalget, idet han bliver færdig som læge ultimo juni indledte formanden med at sige
Morten mange tak for hans engagerende indsats i Klinikudvalgets arbejde gennem de sidste par
år og ønskede ham held og lykke fremover. a) Per 01.08.1998 er Ida Sofie Jensen ansat som ny
sygehusdirektør på KAS Herlev. b) Opslag af kliniske lektorater sker medio juni med ansøgnings-
frist primo juli jf. Studienævn for Medicin. c) Professor, dr. med. Mogens Mellergaard fratræder
ultimo juli måned. d) Jan Pødenphants evalueringsskrivelse vedr. 3. semester på KAS Herlev er
blevet udsendt til afdelingerne.

4. Meddelelser fra studenterne: Morten Breindahl takkede for sin tid som medlem af
Klinikudvalget, som har medført mange spændende opgaver. Ikke mindst pegede han på ind-
retningen af den nye læsesal og sekretariatet, som han håber må blive til stor glæde for studenterne
fremover. Meddeler at Anders Bilde indtræder som ny næstformand samt at Christina Engel
indtræder som ordinært medlem.

5. Universitetssekretariatet: a) Forslaget om kontaktgruppe for Universitetssekretariatet
afventer fortsat. Bent Christensen forespørges i sagen. b) Der skal aftales ny dato for officiel
indvielse af  Universitetssekretariatet. c) Mangelliste på reparationer, inventarlevering m.v. blev
gennemgået. BB kontakter Driftafdelingen for færdiggørelsen. d) Timeforbruget på studenter-
sekretærkontoen. Da det anvendte timetal er meget minimalt, er der mulighed for at anvende nogle
af timerne til ad-hoc-opgaver. e) Manglende levering/afhentning af post til  Klinikudvalgets se-
kretariat blev drøftet, idet flytningen bevirket at post skal hentes og afleveres i ledelsessekretariatet.
Ordningen har vist sig at være meget uhensigtsmæssig for det daglige arbejde. Driftafdelingen/
ledelsen tilskrives om at genetablere samme postordning som tidligere  på etage 03.

6. Konkrete sager til drøftelse: a) Vedtægtsændringer: MB�s forslag af 08.06.1998
blev gennemgået og godkendes ved mødet den 15.09.1998. b) Forslag til kirurgiske forelæs-
ninger i  1999: FWH foreslog, at Klinikudvalget vægter de forskellige specialer og udsender en
forespørgsel til studenterne om deres vægtning. Lene Wallin, Jens Bagger, Anders Bilde og
Ghulam K. Nabi fremkommer med forslag til næste møde den 15.09.1998. c) Indretning af
studenterfaciliteter på KAS Glostrup. OHN henviste til brev af 22.05.1998 fra Bent Christensen,
direktoratet med godkendelse af, at der jf. tilbud anvendes kr. 166.300 excl. moms til indretnin-
gen. Klinikudvalget vedtog at prioritere indretning af studenterfaciliteter på KAS Gentofte og
Glostrup til et samlet beløb af ca. kr. 400.000. Birthe Brogaard tilskriver adm.chef Lisbeth Madsen
om et opdateret budget for 1998 samt udarbejder regnskab/budget for 1997/1998. KAS Glo-
strup tilskrives om udvalgets beslutning, der iværksættes ved formandens foranstaltning. e)
Kompensationspenge: FWH efterlyste Klinikudvalgets opbakning til ansættelse af ekstra
sekretariatshjælp til bearbejdningen af materialet vedrørende undervisernes fravær på afdelingen
pga. studenterundervisning samt materialet vedrørende apparatur-anskaffelser m.v. Klinik-
udvalget godkender, at der anvendes ca. 15.000 kr. i juli/august måned til dette specielle formål.

7. Undervisningsplaner: a) 12. semester � Sekretariatet har problemer med den ende-
lige planlægning af eksamensklinikkerne for efteråret 1998 pga. en del underviseres kongresdel-
tagelse, fastlagte ambulatoriedage m.v. b) 12 semester: Karkirurgisk afd. B på KAS Gentofte
tildeles 2 eksamensklinikker på hvert hold fra efteråret 1998 såfremt det planlægningsmæssigt
kan lade sig gøre. c) 7. & 8.semester  -  I forbindelse med sammenlægninger af medicinske og
kirurgiske afdelinger ønsker sekretariatet oplyst, hvorvidt det får indflydelse på fordelingen af
antal studenterne på 7. og 8. semester til det kliniske ophold.

8. Budgetudvalget: Intet.

9. Studienævn for Medicin: Intet.

10. Eventuelt: a) Morten Breindahl foreslog, at de 3 indkøbte Pc�er til Fagbiblioteket på
KAS Herlev placeres i grupperummet, evt. konferencerummet, indtil der kommer en afklaring
med Fagbibliotekerne om evt. ekstra ressourcer til betjening af  studenterne. Ordningen vil be-
virke at studenterne kan gøre brug af det indkøbte apparatur, inden det forældes. Udvalget er enig
heri. Birthe Brogaard finder en løsning med hensyn til Pc-borde. b) Professor Ole Siggaard-
Andersen har givet tilsagn om at holde festtalen den 26.06.1998.

Mødet slut kl. 17.00

Næste møde afholdes mandag den 14. september 1998.

Referent

Birthe Brogaard

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 37

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt
15 � 16 16 � 19 Jes Braagaard

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen

Fredag 13.30 � 14.30 10.30 � 13.30Jon Prause

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid.Vejleder. Bemærkning.

Onsdag 15 -16 16 - 19 Christian Heilmann
OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign. )
samt   forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.

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 Birkbølltlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41 Pia Henriksen
tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

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, respekter venligst disse !!!
Åbningstiderne offentliggøres i MOK samt på vores dør i lokale 9.1.33.

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- 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. Util-
strækkelighedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læsegruppen, det  uoverskuelige i det
lange studium eller hvad det nu måtte være.

Vi gør opmærksom på, at studievejledningen har tavshedspligt !!!

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

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

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!
Som nogle måske har bemærket starter der hvert semester nye studerende, der aldrig har set dem
før. Derudover kommer mange �gamle� studerende i klemme på grund af, at de ikke er oriente-
rede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer
af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU- og orlovs-
regler 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 offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!

Studiet
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REGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING.

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, i åbningstiden
mandag-fredag kl. 9-14, tirsdag dog kl. 9-16. På gangen foran eksamenskontoret vil der være
fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages
skriftligt, ved fuldmagt eller 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 37,
7.-11. september 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 eksamens-
tilmelding, at du søger dispensation.

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 sundhedspsykologi.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i anatomi I: godkendelse af samtlige 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.
Indtegningsbetingelser:
- godkendelse af de obligatoriske studieelementer  på 4. semester samt godkendte øvel-
ser 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 samtlige obligatoriske studieelementer på 1.- 6. semester, samt bestået
anatomi I, almen og organisk kemi, sundhedspsykologi og cellebiologi.

FASE II

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 eksamen i genetik.
Indtegningsbetingelser:
- for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig i genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i mikrobiologi, farmakologi og videnskabs-
teori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologikursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt godkendte
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 eksamen 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. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen 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 eksamen i arbejds- og miljømedicin, forordningslære
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 II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte kliniske kurser i intern medicin,
kirurgi, klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksaminer i
farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori I, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt
bestået eksamen i psykiatri.

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

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.

For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte
være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et fremmøde på
80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleveres rapport til
godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev 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

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 dokumenteret syg-
dom el.lign.

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 umiddel-
bart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLD-
PLADS ?

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 eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation
på grunden til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddel-
bart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse 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

25. SEPTEMBER 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 bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. 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 udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejlednin-
gen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstæn-
digt 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
en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Studiet
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Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemestret 1998 fredag den
25. september. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og blive 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 velbegrundet 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.

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 be-
sked 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 eksamens-
bevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at kemi-
niveauet svarer til kemi på A-niveau.

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.

Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet med dokumentation på din ordblindhed, kan du
få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står
der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 25.
september 1998.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en ½ time ekstra ved samtlige skriftlige
eksaminer.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og med-
deler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er
det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du
meddele det på dette tidspunkt. Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase II
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 eksaminer 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 lig-
nende)
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 social-
medicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet
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 høj-
skolers undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter,
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 an-
nonceres løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

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 sekretaria-
tet).

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 foredrags-
holderens 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-udval-
get. Benyt skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

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

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og tilrettelæggelse af studieophold ved udenland-
ske 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

LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
 LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig de praktiske procedurer,
de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse,
avanceret genoplivning, GU. Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af
interaktive CD-ROM programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.
Åbningstider for LKF

HverdageWeekend
PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17
* Kun for øvede, uøvede kan tilmelde sig nedenstående kurser!

Kurser i LKF
Kursus Dato Tidspunkt
Kateter 10/9/98 16:00 & 18:00
Drop 1/10/98 16:00 & 18:00
Fri Træning* 6/10/98 16:00-20:00
Gynækologi 8/10/98 16:30
Kateter 22/10/98 16:00 & 18:00
Fri Træning* 3/11/96 16:00-20:00
Sutur 12/11/98 16:00 & 18:00
Genoplivning 19/11/98 16:30
Fri Træning* 1/12/98 16:00-20:00
Genoplivning 3/12/98 16:30
Gynækologi 10/12/98 16:30
* ¸ Genoplivning, ¸ Gynækologi Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er
gratis. Kurserne foregår i hold af 6 studerende.   Tilmelding sker tirsdage ml. 12-14 på (
35455407. NB Husk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
LKF Afsnit 5404 - Rigshospitalet Blegdamsvej 9 Teilumbygningen 2100 København Ø

Studiet
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VEDR.: AFLYSNING AF FORELÆSNING I MEDI-
CIN OG KIRURGI

D. 28.08.98 kl. 09.15 - 10.00 er forelæsningen i thoraxkirurgi v. Henrik Arendrup aflyst.

Forelæsningen afholdes i stedet d. 18.09.98 kl. 12.15 - 13.00
i aud 2, Rigshospitalet.

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

Symposier
DANISH SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY
AND MOLECULAR BIOLOGY.

Minisymposium

�Yeast Hybrid Systems in Analysis of Protein Interactions with Protein or DNA�

Monday, September 21, 1998: 13.00 - 17.15
Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Bledamsvej 3B, Copenhagen

Organizers/chairmen: Jesper Troelsen and Steen Gammeltoft.

Program:

13.00 - 13.15 Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital, Denmark: Introduction.

13.15 � 14.00 Pierre Legrain, Institut Pasteur, Paris, France: Functional analysis of the yeast
genome through exhaustive two-hybrid screens.

14.00 � 14.30 Cathy Mitchelmore, Inst. Biochemistry and Genetics, University of  Copenhagen,
Denmark: Isolation of a human homeodomain DNA-binding protein by genetic selection in
yeast.

14.30 � 15.00 Bjarne Bonven, Dept. Molecular and Structural Biology, University of Aarhus,
Denmark: Interaction between transcription factors and cellular components.

15.00 � 15.30 Coffee and refreshments.

15.30 � 16.15 Pierre Colas, Ecole Normale Superieure, Lyon, France: Exploring and
manipulating regulatory networks by yeast two-hybrid screen.

16.15 � 16.45 Brigitte Boldyreff, Dept. Biochemistry, Odense University, Denmark: Interactions
of protein kinase CK2 subunits within the holoenzyme and with other proteins.

16.45 � 17.15 Morten Frödin, Dept. Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital, Denmark:
Molecules involved in signal transduction via RSK kinase identified by yeast two-hybrid
screening.

Meddelelser
HER FØLGER MEDDELELSER FRA DET
INTERNATIONALE KONTOR, AUGUST
1998

KU NYT
Orienteringsmøde om studieophold 1999/2000 i udlandet, 16.09.98.

Sidste Rejse-Ud-Møde for danske studerende før internationaliseringsfristen den 2.oktober bli-
ver holdt onsdag den 16.september kl. 15 i Studiegården, Anneks B, Studiestræde 6.

Institutsamarbejdsaftale med Otago University, New Zealand

På initiativ af Institut for Idræt er der indgået en samarbejdsaftale mellem Otago University, New
Zealand og Københavns Universitet.

EU NYT
SOCRATES/ERASMUS Programmet

SOCRATES/ERASMUS. Stipendier til forberedende besøg i eller fra de ny SOCRATES-med-
lemslande (Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Slovakiet)

Europa-Kommissionen har stillet en mindre sum (for Danmark i alt 12.000 ECU for 20 stipendier
à 600 ECU) til rådighed for særlige forberedende besøg for at stimulere universitetssamarbejdet

omkring de Institutionelle Kontrakter og Tematiske Netværk mellem de ny deltagerlande og EU-
landene. For at kunne ansøge skal følgende kriterier opfyldes:
* Kun uddannelsesinstitutioner kan søge
* Den afsendende og modtagende institution skal være ERASMUS-institutioner
* Besøget må vare op til 21 dage og må ikke vedrøre en afdeling på institutionen, der har

et samarbejde, der allerede er godkendt under den Institutionelle Kontrakt for 1998/99

Ved udvælgelse vil der blive lagt vægt på:
* Ansøgningens kvalitet mht. fuldstændighed og overbevisende målbeskrivelse
* Førsteprioritet gives institutioner uden 1998/99 IC
* Andenprioritet gives institutioner med en 1998/99 IC, men med kun få samarbejds

relationer til de ny medlemslande

Besøgene kan finde sted i perioden september 1998 - april 1999 (seneste startdato for et besøg
er 31. marts 1999). Ansøgningsskema og Kommissionens vejledning (Guidelines for the Distri-
bution of Grants for the Special Preparatory Visits Scheme EU/EEA - CEEC/CY), kan rekvireres
fra Rektorkollegiet, Viggo Haarløv, Vester Voldgade 123, 4., 1552 København V, tlf. 33 92 54
09, fax 33 92 50 75, e-mail: vh@rks.dk
Ansøgningen indsendes til Rektorkollegiets Sekretariat, att. Viggo  Hårløv og skal være modtaget
senest fredag den 11. september 1998.

SOCRATES/ERASMUS: Nye lande i samarbejdet

Rektorkollegiet har fra Kommissionen modtaget en skrivelse om udvidelsen af SOCRATES/
Erasmus med de seks nye EU-medlems-lande: Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og
Slovakiet, og hvordan reglerne er omkring de studerende derfra. Reglerne er blevet forenklet på
følgende måde:

For at kunne godkendes til deltagelse i SOCRATES/Erasmus studentermobilitet fra 1998/99 og
for at opnå et Aktion 2 stipendium, skal studerende kunne opfylde følgende kriterier:
1. at være statsborgere i et af de 24 lande, der deltager i SOCRATES/Erasmus, eller
2. at være statsborgere fra andre lande, forudsat de er fastboende, eller registrerede som

statsløse, eller har flygtningestatus i et af deltagende lande, fra hvilket de ønsker at rejse
udenlands indenfor SOCRATES programmet.

Det er stadig et kriterium for hvert mobilitets flow, at enten det afsendende eller det modtagende
universitet ligger indenfor EU - d.v.s.at mobilitet alene mellem EØS-landene og de seks nye lande
ikke kan godkendes. Iben Böhling, tlf. 3392 5436

Bulgarien, Estland, Letland, Litauen og Slovenien er kommet med i SOCRATES, og de videregå-
ende uddannelsesinstitutioner i disse lande vil således kunne indgive ansøgninger om institutio-
nelle kontrakter med Kommissionen den 15. november 1998. Det nyoprettede SOCRATES
National Agency i Bulgarien (tel/fax: +35 9270 2161, adr.: Bulgarian SOCRATES National Agency,
Bulgaria 1113 Sofia, Tzarigradsko shousse blvd. 125 bl.5) har i den anledning henvendt sig til
os for at få kontakt med videregående udannelsesinstitutioner i Danmark, der er interesseret i at
samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner i Bulgarien.

SOCRATES/ERASMUS. Støtte til handicappede ERASMUS-
studerende 1998/99

Ligesom sidste år har Kommissionen i år afsat et mindre budget på 150,000 ECU (for alle 15
medlemslande) til en reservefond til støtte for handicappede ERASMUS-studerende for 1998/
99. Kommissionen har overladt den nationale udvælgelse til de nationale agenturer (NA�erne) i
de respektive lande. I Danmark er det nationale NA Rektorkollegiet. Det samlede tilskudsbeløb
pr. studerende vil i givet fald ligge på omkring 5.000 ECU. Kommissionen vil træffe den endelige
afgørelse m.h.t. hver enkelt ansøger. Ansøgningsfristen til EU-kommissionen er 15. oktober
1998, hvilket betyder, at institutionerne ikke kan forvente ansøgninger behandlet her efter ultimo
september.
Yderligere oplysningsmateriale om reservefonden vil kunne rekvireres fra Viggo Hårløv, Rektor-
kollegiet,
tlf 33 92 54 09, e-mail: vh@rks.dk

TEMPUS PROGRAMMET

TEMPUS Phare 1999 ansøgningsfrister

Rektorkollegiet oplyser følgende frister:

Joint European Projects (JEP):
29. januar 1999 for JEP�er, der planlægges opstartet den 1. november 1999.

Individuelle mobilitetsstipendier (IMG):
12. marts 1999 for IMG�er til besøg, der planlægges gennemført mellem den 15. september 1999
og den 15. september 2000 og 25. juni 1999 for IMG�er til besøg, der planlægges gennemført
mellem den 1. januar 2000 og den 15. september 2000.

Yderligere information samt ansøgningsmateriale (engelsk og dansk version) kan fås ved hen-
vendelse til Rektorkollegiets Sekretariat.

TEMPUS rapport om Ungarn

TEMPUS kontoret i Ungarn har udgivet en rapport om TEMPUS programmets resultater i landet
fra 1990 til 1997. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til:
Hungarian TEMPUS Office
Tel.: +36 1 343 00 12
Fax: +36 1 343 01 64
E-mail: tempus@tpf.hu

TEMPUS publikationer om Tjekkiet

Studiet
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Fra det tjekkiske TEMPUS kontor har Rektorkollegiets Sekretariat fået tilsendt følgende publika-
tioner:
TEMPUS in the Czech Republic - Impact Study
Joint European Projects 1994-1997
Compendium af Joint European Projects involving the Czech Republic 1996/1997
Higher Education in the Czech Republic 1998

Publikationerne kan rekvireres ved henvendelse til:
TEMPUS Office, Czech Republic
Tel.: +420 2 57 32 10 71
Fax: +420 2 53 81 87
E-mail: tempus@csvs.cz

STIPENDIER

NOOPOLIS database over stipendier for studerende og
forskere

Det internationale Kontor har fået tildelt et års fri abonnement på NOOPOLIS database over
stipendier for studerende og forskere. Databasen dækker meget bredt fagligt, geografisk og
niveaumæssigt og giver mulighed for at søge oplysninger om stipendier til studie- og
forskningsophold i udlandet.
Interesserede, der ønsker at søge gratis i databasen, kan henvende sig til Det internationale Kon-
tor, Fiolstræde 24, dagligt kl. 10-15. I Ekspeditionen, 2. Sal udleveres password til søgning på
bruger-PC�er i biblioteket. Dette tilbud gælder til juli 1999.

Nordisk Stipendieordning for Baltikum og det
Nordvestlige Rusland

Undervisningsministeriets Afd. for De Videregående Uddannelser meddeler i brev af 3. Juli
1998 følgende: �Efter en evaluering af Nordisk Stipendieordning for Baltikum og det Nordvest-
lige Rusland har Nordisk Ministerråd foråret 1998, vedtaget ændringer i ordningen gældende fra
den 1. Januar 1999 til 31. December 2001. Tjenestemandsudvekslingen fortsætter, men skilles
ud fra resten af ordningen. Der vil endvidere blive lagt mere vægt på netværkssamarbejde end
individuelle stipendier indenfor uddannelse og forskning. Den endelige udformning af pro-
grammet finder sted i løbet af efteråret og godkendes af ministrene i december 1998. Vi vil i den
forbindelse meddele, at næste ansøgningsfrist for stipendier ikke bliver den 1.Oktober 1998 som
annonceret, men den 1. Marts 1999. Dette gælder både for tjenestemandsudvekslingen og ud-
dannelse og forskning. Yderligere information om indholdet i den ændrede ordning vil blive
offentliggjort så snart godkendelse fra ministrene foreligger, d.v.s. først i midten af
december 1998.�
Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Undervisningsministeriet, Afd. for de
videregående uddannelser, Mikkel Buchter, tlf. 33 92 79 86, fax 33 92 65 17, e-mail:
Mikkel.Buchter@uvm.dk

Forskerstipendier i Frankrig

Fra Den Franske Ambassade, Kulturelle/videnskabelige Afdeling, har Det internationale Kontor
modtaget en omfattende guide over stipendiemuligheder med henblik på forskning på Ph.D./
doktorgrad-niveau.

Titlen på guiden er �Guide des Aides aux Formations Doctorales ou Post-doctorales, 1997/98"
Udgiver af guiden er Association Nationale des Docteurs ès Sciences (ANDÈS) 16, RUE Claude-
Bernard 75 231 Paris Cedex 05, tlf. +33 1 43 37 51 12, fax +33 1 43 37 18 42, e-mail:
andes@inapg.inra.fr
Henvendelse kan evt. rettes til Den Franske Ambassade, Kulturelle/videnskabelige Afdeling,
Rosenvængets Allé 34-38, 2100 København Ø, tlf. 35 26 55 82, fax 35 26 62 13, e-mail:
IFC-AF@amba-france.dk
Det modtagne eksemplar af guiden kan ses på Det internationale Kontors
bibliotek i tidsrummet 10-15 dagligt.

WOODROW WILSON. International Center for Scholars
Fellowships in the Humanities and Social Sciences 1999 -
2000

Located in the heart of Washington, D.C., the Center annually awards residential fellowships to
approximately 20 individuals with outstanding project proposals in the humanities and social
sciences on national and international issues. The Center especially welcomes projects likely to
foster communication between the world of ideas and the world of public affairs. Men and women
from any country and from a wide variety of backgrounds may apply. Applicants must hold a
doctorate or have equivalent professional accomplishments. Fellows are provided offices, access
to the Library of Congress, computers or manuscript typing services, and research assistants.
Fellowships are normally for an academic year. Limited funds make it desirable for most applicants
to seek supplementary sources of funding. The average support is $41,600, inclusive of travel
expenses and 75% of health insurance premiums for Fellows, their spouses, and their dependent
children.

The application deadline is October 1, 1998. For application materials write to:
Fellowships Office, Woodrow Wilson Center,
1000 Jefferson Drive, S.W.,
SI  MRC 022, Washington, D.C. 20560.
Tel: (202) 357-2841;
E-mail: WCFELLOW@SIVM.SI.EDU; Fax: (202) 357-4439; World Wide Web: http://wwics.si.edu

Evt. forespoergsler om stipendiemulighederne bedes rettet direkte til the Woodrow Wilson Center.
Opslaget er modtaget fra Rektorkollegiet, Jette Kirstein 33 92 54 06

KONFERENCER GENERELT

British Council - Internationale seminarer

British Council har iværksat et program med en række korte seminarer med det formål, at specia-
lister, akademikere o.a. kan opdateres med den seneste viden og nye ideer indenfor deres område,
via deltagelse i internationale diskussioner. Seminarerne er åbne for alle nationaliteter
og typisk er der deltagere fra 15-20 lande.

De næste seminarer i rækken er Science and technology policy: Key issues and strategies som
afholdes 22. - 27. november 1998 i Manchester, UK og Education and training for business and
industry som afholdes 14. - 19. marts 1999 i Birmingham. Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til:
International Seminars
The British Council
1 Beaumont Place
Oxford OX1 2PJ
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1865 31 66 36
Fax: +44 (0) 1865 55 73 68
E-mail: international.seminars@britcoun.
Rektorkollegiets Iben Böhling, tlf. 3392 5436, oplyser, at der er stor søgning til disse seminarer,
og at man opfordres til hurtig tilmelding, evt. pr. telefon, fax eller e-mail.

LØST OG FAST FRA DANMARK OG UDLAND

STUDIEMULIGHEDER I NEW ZEALAND

Rektorkollegiets Jette Kirstein, tlf. 33 92 54 06, oplyser, at Det new zealandske rektorkollegium
gør opmærksom på studiemulighederne i New Zealand for udenlandske studerende.

Der er links til alle new zealandske universiteter og til rektorkollegiets international unit, der gerne
formidler kontakter til universiteternes internationale kontorer, via rektorkollegiets hjemmeside:
http://www.nzvcc.ac.nz

Publikationer

Rektorkollegiets pjece �At studere i udlandet�

Rektorkollegiets pjece �At studere i udlandet� giver en kortfattet introduktion til forskellige støtte-
programmer for korterevarende studieophold i udlandet, gennemgår spørgsmål i forbindelse
med planlægning af afsluttet, videregående studium i udlandet og giver en litteraturoversigt og
adresseliste for relevante organisationer og institutioner. Pjecen kan rekvireres fra sekretariatet,
fax 33 92 50 75eller findes på Rektorkollegiets web-site under On-line publikationer: http://
www.rks.dk/

På vegne af Elin Kibsgaard
B. Pedersen

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

Bøger Sælges
MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES
14. udgave
kr. 2700,-
Tlf: 

 
46 36 35 88
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Annoncer
STUD. MED. SØGES TIL PROJEKT ARBEJDE.

Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en projektsygeplejerske og en projekt sekretær. Vi
satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medarbejderne og os selv.
Sted: Bernstorffsvej 20 (Indgang - Sankt Lukas Stiftelsen) Hellerup 2900. (tlf 70 23 70 00)
Vi tilbyder: Løn efter aftale. Udfordrende arbejde med videnskabeligt projekt (er) hvor vi aktuelt
undersøger effekten af en langtidsvirkende beta-2-agonist ved kronisk obstruktiv lungesygdom.
(KOL) i et klinisk studie og et farmakokinetisk studie. Oplæring i projektarbejde (GCP = good
clinical practise), EKG og blodprøver samt simple laboratorie teknikker. Elektronisk journal, EDI-
fact og remote control network, samt indsigt i speciallægepraksis.
Vi ønsker: En stud. med. der kan arbejde selvstændigt, er meget omhyggelig, har god patient
kontakt d.v.s. kan lide patienter og som ønsker en videnskabelig uddannelse. En stud. med. som
er frisk morgenen og kan tage et nab med om aftenen primært torsdag men også nogle mandage.
Hvis du er interesseret:  Så ring til
Flemming Madsen Overlæge dr. med.  OPS 501 23 151
Lars Frølund Speciallæge dr. med.  33 11 13 43  (efter 18 00)

STUD. MED. SØGES

Medicin/tandlægestuderende til blodprøvetagning på Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup
Hospital.

Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, søger studerende på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet (læge eller tandlæge), der kan bistå med blodprøvetagning i hospitalets ambulatorier,
dagafsnit og sengeafsnit. Stillingerne er ledige fra den 1.9.1998. Varighed af ansættelsen, arbejds-
tid og mødetid aftales nærmere. Aflønning efter overenskomst med Foreningen af Danske Læge-
studerende.

Er du interesseret i at arbejde med blodprøvetagning på en Klinisk Biokemisk afdeling på et stort
Universitetshospital i København, kan du henvende dig til adm. overlæge, Steen Gammeltoft,
Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup. Tlf: 43 23 24 55, fax: 43 23 39
29, e-mail: sg@dcb-glostrup.dk. Ingen ansøgningsfrist.

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES

Frivillige forsøgspersoner søges til projekt vedr. regulation af knoglecellers indbyrdes aktivitet
og dens indflydelse på udvikling af knogleskørhed.

For at kunne udføre ovenstående forsøg, behøver vi knogleceller at arbejde med. Disse skaffes
ved at tage en knoglemarvsbiopsi (Radnerbiopsi) fra hoftekammen efter anlæggelse af en let
lokalanæstesi og tager ca. 15-30 minutter. Der er som regel ingen gener efter prøvetagningen
udover let ømhed ved prøvestedet lige når lokalbedøvelsen ophører.

Er du mellem 18 og 70 år, normalvægtig, køn underordnet og interesseret i at få taget en knoglemarvs-
prøve, bedes du venligst kontakte undertegnede på tlf. 33 38 37 23.
Prøven tages på Osteoporosecentret, Kommunehospitalet og honoreres med kr. 500,-.

Venlig hilsen Niklas Rye Jørgensen Læge, klinisk assistent.

FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Er du lægestuderende med gennemført fase I, og har du lyst og entusiasme til at fordybe dig i et
forskningsprojekt under et års orlov fra studiet, hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt.
Vi arbejder bl.a. med de patofysiologiske mekanismer, der initierer natrium- og vand-retention
ved levercirrhose og hjerteinsufficiens, med særlig vægt på funktionelle og strukturelle foran-
dringer i nyrerne.
Vi forstiller os at du i oplæringsfasen indgår i laboratoriets daglige aktiviteter og derved bliver
istand til selv at gennemføre dit eget delprojekt i sidste halvdel af stipendietiden. Vi samarbejder
med en række laboratorier i Danmark og USA hvilket vil give dig mulighed for på længere sigt
at planlægge et studieophold i udlandet.
Du kan forvente en månedsløn svarende til SU plus fribeløb.

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

FORSØGSPERSONER SØGES
Til evaluering af en model af glukosemetabolismen hos insulinafhængige diabetikere, søger vi
forsøgspersoner der opfylder flg. krav:

- Insulinafhængig diabetiker i mere end 5 år.
- Alder ved diagnose < 31 år.
-
 Ingen nyre- eller leverlidelser.
Forsøget indebærer 2 døgns indlæggelse på Endokrinologisk afd., Hvidovre Hospital. Her vil
der via venflon blive taget blodprøver hver time (dvs. 48 prøver af ca. 6 ml, i alt 300 ml) til
bestemmelse af blodsukker og insulin. Kost og insulininjektioner vil blive registreret. 3 dage før
og 2 dage efter indlæggelsen skal forsøgspersonen derhjemme selv registrere kost, insulin-
injektioner og hjemmemålinger. Der ydes en godtgørelse.

Henvendelse til:

Stud. med. Thomas Aakerlund Andersen
Hvidovre Hospital, pavillon 2 (Endokrinologisk afd.)
Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre.
Tlf arbejde: 36 32 36 32 lok. 2681 eller søger 5302, men benyt helst
Tlf privat: 35 43 31 48 eller E-mail: t.a.andersen@usa.net

1 STUDENTERMEDHJÆLPER SØGES
TIL LABORATORIUM FOR KLINISKE  FÆRDIGHEDER,  KLINIKUDVALGETS SEKRE-
TARIAT OG LÆSEFACILITETER

Laboratorium for Kliniske Færdigheders formål er at styrke lægeuddannelsen på det kliniske
område. Træningen i Laboratoriet er en forberedelse af de studerende til klinikopholdene og et
supplement til den kliniske uddannelse, og omfatter træning i anamneseoptagelse, objektiv un-
dersøgelse og en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering m.m.).
Træningen foregår ved hjælp af fantomer, multimedia programmer og simulerede patienter.
STUDENTERMEDHJÆLPERNE
deltager i det praktiske arbejde omkring Laboratoriet (klargør laboratorierne, assisterer ved un-
dervisning etc.), deltager i dataindsamling i forbindelse med evaluering af diverse projekter og har
vagtfunktion i forbindelse med læsefaciliteterne.
KVALIFIKATIONER:
Fleksibilitet og samarbejdsevne.  Da jobbet som studentermedhjælper kræver en vis oplæring, er
det en fordel, hvis du er tidligt i studiet: 3.-7. semester.  Kendskab til computere og video en fordel.
ARBEJDSTID
ca. 10 timer ugentligt.
Der må påregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 08.00-20.00/weekends
kl. 09.00-17.00 efter vagtskema, udarbejdet i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere.
Løn efter overenskomst.
HENVENDELSE TIL
daglig leder, cand.psych. Peter Lønberg Madsen, Laboratorium for Kliniske Færdigheder, afsnit
5404, tlf. 3545 4480.
ANSØGNING
bedes fremsendt til Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Rigshospitalet
Afsnit 5404, Blegdamsvej 9
2100 København Ø
senest mandag den 14. september 1998, kl. 12.00.

FORSØGSPERSONER SØGES!

Frivillige raske mandlige forsøgspersoner søges til arbejdsforsøg, der undersøger glukagons
betydning for leverens gennemblødning og glukosefrigørelse under fysisk aktivitet.

Selve forsøget:
Man skal deltage to gange med mindst 14 dages mellemrum; herudover kræves endnu et frem-
møde til undersøgelse af din maksimale iltoptagelse (dit kondital).  I lokalbedøvelse lægges et
tyndt plastikrør i en pulsåre ved det ene håndled (arteriekateter i a. radialis). Et andet tyndt plastik-
kateter indføres under lokalbedøvelse i en blodåre (v. femoralis) i lysken og føres gennem vene-
systemet til leveren. Via dette kateter udtages prøver af det blod, der stammer fra leveren og
tarmene. For at sikre leverkateterets placering foretages en røngtengennemlysning. Den radioak-
tive stråledosis, du udsættes for ved denne undersøgelse svarer til 15 dages ekstra baggrunds-
stråling. Selve lokalbedøvelsen kan mærkes, men sædvanligvis mærkes ikke indlæggelsen af
plastikkatetrene.

Efter en hvileperiode på ½ time skal du cykle i 1 time. Under undersøgelse får du indsprøjtet
hormonet somatostatin samt glucagon og insulin for derved at kontrollere koncentrationerne af
disse hormoner under arbejde. Herudover infunderes glukose for at holde dit blodsukker på et
normalt niveau.

Undersøgelserne foregår på Idrætsmedicinsk Forskningsenhed (bygning 8) og Klinisk-fysio-
logisk afdeling (bygning L)  på Bispebjerg Hospital og tager ca. 6 timer.

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

Idrætsmedicinsk Forskningsenhed Trey Coker (amerikansk gæsteforsker) på tlf. 35316091.

Med venlig hilsen

Michael Kjær
Professor, dr. med
Idrætsmedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital

Annoncer

FORSØGSPERSONER  SØGES
Til et arbejdsfysiologisk projekt søges raske, unge forsøspersoner.

Forsøgets formål og omfang

Projektets formål er at undersøge om thorakal impedans kan registrere ændringer i hjertets blod-
volumen. Du bliver lagt i en seng, vil dels få hævet benene op (øger blodmængden i brysthulen)
og dels få underkroppen i en kasse som frembringer et undertryk og dermed suger blodet væk
fra brysthulen. Hjernen bliver scannet med en PET-scanner og der vil blive benyttet en lille
radioacktiv dosis (C15O). Der lægges centralt vene kateter og kateter i arterie brachialis.
Forsøget varer 3-4 timer og bliver udført på Rigshospitalet.
Forsøgspersoner vil blive udbetalt et vederlag.
Hvis Du er interesseret, så kontakt Cai :  35 45 33 87
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FORSØGSPERSONER SØGES

Har du lyst til at deltage i en undersøgelse om den proprioceptive sans i knæleddet? Deltagelse
forudsætter at du ikke har haft alvorlige knæskader.
Projektet er en ph.d. opgave der studerer det neuromuskulære samspil mellem knæleddets liga-
menter og de omkringliggende muskler.
Du skal testes 2 eller 4 gange over lige så mange dage. Hver gang tager ca. 1 time. Det foregår på
Bispebjerg Hospital.
Du skal med bind for øjnene gengive forskellige flektionsvinkler af knæleddet. Der er ingen
smerter eller anden ubehag forbundet med testen.
Din ulejlighed honoreres med 100 kr. pr. gang.

For nærmere oplysninger kan du kontakte:

Torsten Fischer-Rasmussen Trine Ø. Jensen
Læge Stud.med.
Idrætsmedicinsk Forskningsenhed Idrætsmedicinsk Forskningsenh.
Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital
Telefon: 35 31 60 90  Personsøger: 4187 Telefon: 35 31 25 99

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. Mekanis-
men 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. Da undersøgelsen også omfatter
en kontrolgruppe kan du deltage uanset om du bruger p-piller eller anden form for svanger-
skabsforebyggelse. 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. 3707
Tlf. (privat): 44980818

BABYSITTER SØGES
Sygeplejerske med skiftendevagter søger babysitter til Josephine på 2½ år. Det vil primært handle
om pasning fra ca. 15.00 - 24.00 3-4 gange månedligt.
Hvad siger du til en god løn, frit køleskab og ikke mindst en dejlig,livsglad lille pige ?
Henvendelse til Anja 33 24 59 10 efter 17.00 eller arbejde 35 31 29 13

PANUMBAND SØGER SANGER

Sanger M/K med hang til blues og rock søges. Øvetid ca. 1 gang om ugen med hensyntagen til
læsning. Ring til
Christian eller Morten
Tlf: 35 85 66 35 Tlf: 39 18 41 30

SPØRGESKEMAER
I forbindelse med ønsket om at intensivere brugen af IT i undervisningen, er
studienævnet interesseret i at få et billede af de studerendes
computer-/internetadgang. Derfor blev der i midten af august udsendt et
spørgeskema til samtlige medicinstuderende. Svarene er begyndt at strømme
ind, men jeg vil lige for en sikkerheds skyld ad denne kanal minde, de der
endnu ikke har returneret spørgeskemaet, om at dead-line er d. 11 september.

Hvis der skulle være nogen, der ikke har modtaget brevet med spørgeskemaet,
eller skemaet er blevet væk, kan et nyt skema rekvireres hos mig på telefon
35 32 71 01, eller hentes i tekstform på internettet under formularer på
denne side: http://www.sund.ku.dk/medicin/medicin.html

Med venlig hilsen
Kristian Mikael Olesen

STUD. MED. SØGES
Medicinstuderende søges til tværfagligt forskningsprojekt vedr. håndeksem. Den studerende
skal bl.a forestå hudfysiologiske målinger samt div. sekretærfunktioner. Arbejdstid ca. 10-15
timer ugentlig. Fleksibilitet må påregnes. Løn svarende til SPV-dagarbejde. Interesse for viden-
skabeligt arbejde er en fordel.

Hvis ovenstående har din interesse kontakt da venligst

Elisabeth Held, læge, klinisk assistent
Dermatologisk afd. Gentofte Amtssygehus
Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup.
For nærmere oplysninger tlf.: 3977 3195

FADL
Annoncer & Indre organer

AFSKAFFELSE AF KONTINGENT-
DIFFERENTIERINGEN GÆLDENDE FRA L. FE-
BRUAR 1998 + INDFØRELSE AF BETALINGS-
SERVICE

I forbindelse med valget til FADL�s repræsentantskab i efteråret, blev der nedsat en mindre ar-
bejdsgruppe,  som skulle arbejde med FADL�s kontingentregler. Som der var nævnt i flere oplæg
til repræsentantskabsvalget , håbede gruppen, at der kunne indføres en form for passivt kontin-
gent. Dog har gruppen måttet konstatere, er der ikke vil være sammenhæng mellem udgifter og
indtægter,  hvis et egentligt  passivt kontingent skal indføres. Sagt på en anden måde -  de med-
lemmer,  som fortsat vælger at tage en del vagter,  vil ved indførelsen af et passivt kontingent skulle
betale et uforholdsmæssigt højt kontingent, hvis kontingentbetalingen til FADL fortsat er  indkomst-
relateret. I l997 var der 486 medlemmer som ikke valgte at tage vagter via Vagtbureauet. Kontingent-
gruppen er naturligvis godt klar over, at  det store fald i vagtbestillingerne også har stor i indfly-
delse på tallet omkring de ikke vagtaktive medlemmer.

På repræsentantskabsmødet i maj d.å. fremlagde gruppen sit forslag til ændring af FADL�s
kontingentregler og konklusionen fra gruppen fra bl.a. at afskaffe kontingentdifferentieringen.

Kontingentdifferentieringen blev indført fra l995 med udgangspunkt i medlemmernes indkomst
for l994. I l995 var der 105 medlemmer som var omfattet af differentieringen og kontingent-
refusionen udgjorde 220,00 pr. kontingenthalvår. I 1996 udgjorde differentieringen 150,00 kr.
pr. kontingenthalvår og 300 medlemmer var omfattet af differentieringen. Som det er de fleste
bekendt, har vagtmarkedet været var drastisk faldende de seneste år, og afsmitningen ses tydeligt
på differentieringen for l997.

For l997 var der 486 medlemmer som ikke havde taget vagter gennem Vagtbureauet. Disse 468
medlemmer har hver fået 90,00 kr. refunderet pr. kontingenthalvår. Da kontingentrefusionen
oplyses til skattevæsenet, har disse medlemmer haft en reel kontingentbesparelse på kr. 7,50 pr.
måned. Kontingentbesparelsen på 7,50 kr. pr. måned, står bestemt ikke mål med administrationen
af kontingentdifferentieringen. Umiddelbart bruger sekretariatet og Vagtbureauet ca l fuldtids-
medarbejder i en måned til udførelsen af differentieringen, da hverken sekretariatet eller Vagt-
bureauet har det fornødne Edb til at differentieringen  køres pr. automatik.

Udvalget håber,  at der er forståelse for ændringen. De medlemmer som tidligere har indbetalt
500,00 kr. ekstra i kontingent pr. år,  har i de år differentieringen har kørt,  givet udtryk for,  at de
opfatter kontingentbetalingen som en Vagtbureau-afgift, der bruges til driften af Vagtbureauet.
Kontingentudvalget mener, at afskaffelsen af kontingentdifferentieringen vil frigive ekstra arbejds-
ressourcer både på sekretariatet og Vagtbureauet og ønsker også at medlemmerne ikke opfatter
kontingentet som en vagtbureau-afgift, men derimod som det er - et fagforeningskontingent.

De medlemmer, som i februar måned d.å. er blevet opkrævet forhøjet kontingent
vil snarest få det ekstra opkrævede kontingent på kr. 250,00 refunderet.

Repræsentantskabet har besluttet, at FADL skal tilkobles betalingsservice med hensyn til
kontingentbetalingerne og at alle indbetalinger skal ske til sekretariatet. Kontingentgruppen hå-
ber, at det vil være muligt at etablere betalingsservicen fra l. februar l999 og samtidig indføre
kvartalsvis kontingentbetaling, som har været et ønske fra mange medlemmer.

Ved indførelse af betalingsservice vil både medlemmerne og FADL spare en del gebyrer og
FADL vil naturligvis spare tid og penge  på unødig administration. Ved hver kontingentopkrævning
fremsender FADL 2 rykkerskrivelser til 500 medlemmer, + udsendelse af de almindelige girokort
og udgiften har l997 andraget 24.000 kr. Kontingentudvalget håber, at de fleste medlemmer vil
tilmelde sig betalingsservicen. En del medlemmer har valgt at betale det opkrævede kontingent på
posthuset for dermed at bruge kvitteringen som en slags medlemsbevis. Hvis tilstrækkelige mange
medlemmer vælger betalingsservice-løsningen vil de også opnå en rimelige besparelse, da alle
udgifter vil blive afholdt af FADL, når betalingsservicen træder i kraft.

Som det er de fleste bekendt, har FADL en såkaldt 3-årsregel, hvilket vil sige, at de medlemmer der
ikke indmelder sig i FADL samtidig med immatrikulationen skal betale kontingent tilbage til
immatrikulationstidspunktet, dog max. 3 år. I gennem de sidste mange år har denne regel været
diskuteret flere gange. Repræsentantskabet har på sit møde i maj besluttet, at indstille til general-
forsamlingen, at denne regel ændres, således at 3-årsreglen afskaffes for ikke-tidligere-medlem-
mer, men bibeholdes for nuværende medlemmer. Kontingentudvalget har valgt at foreslå denne
opsplitning for at undgå mange udmeldelser/genindmeldelser. Kontingentudvalget håber, at
generalforsamlingen vil godkende de foreslåede ændringer.

I l994 afholdte FADL en �frit lejde-aktion�, hvilket vil sige, at 3-årsreglen blev suspenderet i en
måned. I l994 fik dengang ca. 100 nye medlemmer, og repræsentantskabet har besluttet at afholde
endnu en �frit lejde aktion�

�Frit lejde-aktionen� vil blive afholdt i oktober måned, altså fra den l. oktober til fredag den 30.
oktober l998. DERFOR OVERVEJER DU AT INDMELDE DIG I FADL, SÅ UDNYT
CHANCEN, HVORVED DU UNDGÅR AT BETALE 3 ÅRS KONTINGENT TILBAGE
I TIDEN. Hvis generalforsamlingen godkender repræsentantskabets indstilling, vil nytilkommende
medlemmer, fremover være omfattet af en l-års-reglen.

Kontingentudvalget håber, at ovenstående tiltag vil rationalisere og modernisere arbejdet med
kontingentafregningerne væsentligt og håber at medlemmerne vil være tilfredse med denne ord-
ning, selvom kontingentdifferentieringen bortfalder.

Med venlig hilsen

FADL�s kontingentgruppe
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Der afholdes

   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening

    TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 1998, KL. 16.00

I STUDENTERKLUBBEN

    Dagsorden:
     1. Valg af dirigenter.
     2. Valg af referenter.
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg.
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg.
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen.
     6. Forslag til drøftelse: Servicering af privathospitaler. Oplæg ved gæstetaler.
     7. Lovændringer .
     8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     9. Eventuelt.

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive lovændring til bestyrel-
sen.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 1997/
1998, SAMT GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

Valg til FADL�s repræsentantskab 1998/99 afholdes i perioden mandag den 12. oktober til og
med fredag den 23. oktober 1998.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere.
Flere på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF
OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL�s sekretariat. De er også  i dette MOK .

FORSLAG 1.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 6
den 24. september 1998.
1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love §13, stk. 2

Gældende formulering:
§ 6, stk. 2.
Medicinske studenter, der nyindmelder sig i foreningen senere end immatrikulationstidspunktet,
betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret ved de
Lægevidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor indmeldel-
sen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse.

§ 6, stk. 7
Ved genindmeldelse efter udmeldelse kan dispensation for kontingent for udmeldelsesperioden
kun finde sted, såfremt dukumentation for betalende medlemskab af anden fagforening forelig-
ger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i henhold til § 6, stk. 4.

Forslag til ny formulering:
§ 6, stk.2.
Medicinske studenter, der nyindmelder sig i foreningen senere end immatrikulationstidspunktet,
betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret ved de
Lægevidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (incl. det
regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. anden
ydelse.

§ 6, stk. 7
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den periode, vedkommende har
været udmeldt, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor genindmeldelsen sker), med den for
disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse. Dog kan dispensation for kontingent for
udmeldelsesperioden finde sted, såfremt dukumentation for betalende medlemskab af anden
fagforening foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i
henhold til § 6, stk. 4.

Begrundelse:
Som det er de fleste bekendt, har FADL en ovenstående 3-årsregel, hvilket vil sige, at de medlem-
mer der ikke indmelder sig i FADL samtidig med immatrikulationen skal betale kontingent tilbage
til immatrikulationstidspunktet, dog max. 3 år. I gennem de sidste mange år har denne regel været
diskuteret flere gange. Repræsentantskabet har på sit møde i maj besluttet, at indstille til general-

FORSLAG 2.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7
den 24. september 1998.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)

Gældende formulering:
§ 9, stk. 3, litra d.
Foretages valg af formand og bestyrelsens øvrige seks medlemmer samt tre suppleanter.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentantskabet.
Formanden vælges ved simpelt flertal.
De seks mandater fordeles på baggrund af listernes mandattal i repræsentantskabet efter den
d�Hondtske metode.
Er der ved valget til repræsentantskabet indgået listeforbund mellem to eller flere lister, finder disse
listeforbund ligeledes anvendelse ved fordelingen af bestyrelsesmandater.
De tildelte mandater anvendes af lister eller listeforbund til at udpege betyrelsesmedlemmer blandt
de indvalgte fra pågældende lister eller listeforbund.
De tre suppleanter vælges efter samme metode som de ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til ny formulering:
§ 9, stk. 3, litra d.
Foretages valg af formand og bestyrelsens øvrige seks medlemmer samt tre suppleanter.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentantskabet.
Formanden vælges ved simpelt flertal.
De seks mandater fordeles på baggrund af listernes modtagne stemmer ved valget til repræsen-
tantskabet efter den d�Hondtske metode.
Er der ved valget til repræsentantskabet indgået listeforbund mellem to eller flere lister, finder disse
listeforbund ligeledes anvendelse ved fordelingen af bestyrelsesmandater.
Lister eller listeforbund kan dog ikke tildeles flere mandater end antallet af indvalgte til repræsen-
tantskabet fra pågældende liste eller listeforbund.
De tildelte mandater anvendes af lister eller listeforbund til at udpege betyrelsesmedlemmer blandt
de indvalgte fra pågældende lister eller listeforbund.

Begrundelse:
Denne nugældende vedtægt blev vedtaget på GF i �96.  Herved overgik man til at vælge besty-
relsen på baggrund af repræsentatskabsmandater, frem for som tidligere på baggrund af listernes/
listeforbundenes antal stemmer modtaget ved valget.  Argumentet var at man ønskede en besty-
relsen som var afspejlet politisk i sammensætningen af repræsentantskabet.  Således at et e.v.t.
flertal i bestyrelsen ikke underkendes af et flertal i repræsentantskabet.

Problemet ved den nuværende metode er, at lister med få opstillede og som ikke indgår i liste-
forbund, ikke har samme mulighed for at få poster til bestyrelsen som store lister eller listeforbund.
Selvom de små lister faktisk har opnået et større antal stemmer.  Ved at ændre valget til bestyrelses-
posterne til at ske på baggrund af modtagne stemmer, kommer bestyrelsen til at afspejle vælgerne.
Hvilket må sige at være nødvendigt, da vælgernes mening må siges at have større betydning end
de enkelte repræsentantskabmedlemmers, i forhold til foreningens drift.

Med venlig hilsen
Peter Svenningsen og Andreas H. Lundh
De tre suppleanter vælges efter samme metode som de ordinære bestyrelsesmedlemmer.

FORSLAG 3.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7
den 24. september 1998.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)

Gældende formulering:
Kollegiale vedtægter for FADL § 8.
Foreningens medlemmer må ikke modtage ansættelse på private betalingshospitaler.

Forslag til ny formulering:
Kollegiale vedtægter for FADL § 8.
Udgår.

Forklaring:
Normalt kan den kollegiale vedtægt ændres ved simpelt flertal i alle FADL�s Kredsforeningers
Repræsentantskaber, men repræsentantskaber mener, at det demokratisk set er noget som Gene-
ralforsamlingen skal høres om og give sin tilslutning til.
(§ 9 i de kollegiale vedtægter lyder: Ændringer i disse kollegiale vedtægter kræver simpel majoritet
i samtlige kredsrepræsentantskaber).

Odense Kredsforening har ikke vedtaget noget.
Århus Kredsforening har vedtaget ændringen på deres generalforsamling d. 15. April 1998.

Begrundelse:
Regelen er en hindring for FADL�s vagtmarked.

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Repræsentantskabet

forsamlingen, at denne regel ændres, således at 3-årsreglen afskaffes for ikke-tidligere-medlem-
mer, men bibeholdes for nuværende medlemmer. Kontingentudvalget har valgt at foreslå denne
opsplitning for at undgå mange udmeldelser/genindmeldelser. Kontingentudvalget håber, at
generalforsamlingen også vil godkende de foreslåede ændringer.

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Repræsentantskabet

Indre organer
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Vagtbureauet
HUSK
- at Vagtbureauet har lukket om natten i tidsrummet kl. 24.00-06.00.

Som tidligere annonceret medførte besparelserne i budget 1998 at det blev nødvendigt at lukke
Vagtbureauet i nattetimerne i tidsrummet kl. 24.00 - 06.00 fra 1. juni 1998 og indtil videre.

Dispensationer i forhold til eksisterende- og nye overenskomster er opnået ved forhandling med
Amtsrådsforeningen og H:S for så vidt angår tidsfrister for bestilling/afbestilling af vagter.

Vagtbureauet har informeret samtlige hospitaler/afdelinger herom, ligesom H:S også har informe-
ret herom direkte til deres institutioner.

Vagtbureauets telefonsvarer vil fortsat opgive køplacering af VT-hold og annoncering af hold.

Med venlig hilsen

Direktøren

EFTERREGULERINGEN
Hvem, hvad, hvorfor, hvornår??

Som der stod i semesterhæftet vil der snarest blive kørt en efterregulering af lønnen i henhold til
indgåelse af overenskomsten mellem FADL, Amtsrådsforeningen og HS. Desværre er der pro-
blemer med nogle tekniske detailer som skal afklares først.
Vi regner derfor med at kunne køre efterreguleringen i oktober. Vi holder jer løbende orienteret
om tidshorisonten i MOK. Med hensyn til beløbstørrelse: Se semesterhæftet, som du har fået
tilsendt med posten.
Vi gør hvad vi kan, så det hjælper desværre ikke at rykke os yderligere.

VAGTBUREAUET

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 24/8-1998 - 30/8-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 9 21 16 17 17 26 17 123
udækket 0 0 0 0 4 14 8 26

15-23
bestilt 25 26 28 21 25 17 9 151
udækket 2 0 0 1 1 6 0 10

23-07
bestilt 22 18 14 21 24 15 17 131
udækket 0 0 0 0 1 0 9 10

ialt
bestilt 58 65 58 59 66 58 43 407
udækket 2 0 0 1 6 20 17 46
%

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.

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 36

Velkommen tilbage til et nyt og spændende semester, og selvfølgelig velkommen til alle de nye
som lige nu er på RUS-tur. �BØVS�

Træffetider

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 (telefonisk)

I kan bruge vores nye telefonnummer 35 24 54 04 for at komme direkte ind til os. Hvis vi ikke
vil forstyres bliver telefonen stillet tilbage til vagtafdelingen.
I kan også som vi skrev i semesterhæftet sende en mail til:

vc-kvb@fadl.dk

Her kan du stille spørgsmål til os. Husk at mailen kun betragtes som modtaget, hvis du har fået
et svar tilbage.!!!!

________________________

Der sker stadig nyt på vagtbureauet
Vi har fået nyt telefonsystem med adgang til at ringe direkte til den man skal snakke med. Der vil
i løbet af den kommende numre af MOK komme mere om dette.

________________________

Vi har travlt
Som altid ved semesterstart er der meget travlt på Vagtbureauet og i særdeleshed i ekspeditionen
og på Vagtchefkontoret. Hav derfor lidt ekstra tålmodighed ved henvendelser. Vi gør hvad vi
kan.

________________________

Vagtchef søger partner
Da Jakob her fra den 1. september har valgt at hellige sit nye giftemål og sine til tider forsømte
studie, mangler der en vagtchef. Den nye annonce kommer i næste MOK

________________________

Læsning på vagt - Igen - Igen, Igen
Da semesteret nu starter igen så husk, at der er en patient bag ved bogen.
________________________

En rigtig møgvagt - Hvad så????
Vagtchefernes arbejdsopgaver!
Hvis du har haft en rigtig møgvagt vil vi meget gerne høre om den. Dette gælder uanset hvorfor
vagten har været dårlig. En stor del af vores arbejde går ud på at sikre medlemmerne både gode
og spændende vagter. For altid at kunne opfylde dette er det utrolig vigtig, at vi får tilbagemeldinger
fra jeres vagter. Det vi helst vil høre er konstruktiv kritik - positiv som negativ.
Er det helt �brændt sammen�, eller har du trådt godt og grundigt i spinaten i løbet af vagten så kom
til os. Hvis du selv er klar over problemerne, er det bedst at se det i øjnene. En hurtig og imøde-
kommende henvendelse fra en vagtchef til afdelingen kan måske spare dig får en ubehagelig
klage.
Brug os, det er det vi er her for.
Læs om emnet i de næste numre af MOK, hvor vi prøver at skrive lidt mere om emnet og om de
muligheder for opbakning du har som FADL-vagt.

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

ANNONCER

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.
Søger 1 nyt medlem

Grundet naturlig afgang fra vores iøvrigt meget stabile hjemmehold, søger vi et nyt holdmedlem
med tiltrædelse snarest.
Vi hjælper en 31-årrig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols og respiratorbruger. Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator, daglige indkøbsture etc.. Der
er daglig ca. 5 timers ekstra hjælp til løft m.m..Vagterne er på 12 timer, og vi er døgndækkende.
Transport er nemmest i eget køretøj eller S-tog. Der ydes 1 times transport hver vej.

Kvalifikationskrav:
Min. 300 VT-timer, intensiv erfaring m. respirator,
psyk.erfaring
Fleksibilitet ved vagtplanlægning,
5-8 vagter mdl.
Kørekort.
Kvindelige ansøgere vil af hensyn til pt. blive foretrukket.
Desuden skulle du gerne kunne blive på holdet 2-3 år.

Oplæring:
To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag og nattevagt. Hertil kommer supplerende undervis-
ning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift af trachealtube.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 17. september 1998 kl. 12.00 på VB.

Yderligere oplysninger hos Peter Malmqvist tlf. 44 95 92 09.

SPV-Hold 1502 søger
5 nye medlemmer

Holdet afholder dag og aftenvagter og nattevagter, 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 21. sept. 1998 kl. 16.30.

Ansøgningsfrist:
Torsdag d. 10. sept. 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Niclas tlf. 33 24 12 93.

Vagtbureauet
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Metadongiverhold 5501
søger 1 ny MVS�er

Arbejdet består i udlevering af metadon til stofmisbrugere i Københavns amt. Vagterne varer 5-
6 timer, og man møder op - to personer - kl.08.00 i Glostrup. Herfra kører man rundt til forskellige
steder i amtet, og varetager metadonudlevering.

Kvalifikationer:
personer med MVS kurset vil blive fortrukket.
have bestået farmakologi og mikrobiologi.
være på 9. eller 10. semester.
kunne tage min.5 vagter/mdr; også i eksamensperioder.
have kørekort.
kunne dække følgende vagter:
08.09.98
21.09.98
28.09.98
29.09.98
skal kunne deltage på holdmøde d. 17.09.98.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 3.september 1998, kl. 12.00 på VB.
Ansøger skal henvende sig Vagtbureauet umiddelbart efter dette tidspunkt. Indsuppleret ansø-
ger skal efterfølgende kontakte Hold 5501�s holdleder.

Yderligere oplysninger.:
Holdleder Jesper Hern, tlf. 3920 1912

Permanenthold 4402
søger 1 nytholdmedlem til �Intubering� nu!.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thorax-kirurgisk intensiv
RH, søger et nyt medlem på holdet til indsupplering primo maj.

I øjeblikket er vi 11 på holdet, 7 kvinder og 4 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne der er af 8 timers varighed ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag hvor vi dækker dag- og aftenvagten.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter med et patientspektrum spændende fra neonatale
hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplanterede. Arbejdet er
ansvarsfuldt og selvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med afdelingens
øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne under-visning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografie, mm.

For at blive �one of us� skal du:
- have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne anden intensiv erfaring;
- kunne tage 8-10 vagter pr. vagter måned (alle årets måneder)i et år. Efter et år vil der være
mulighed for at gå �på pension�.
- have bestået Fase 1 og det vil være en fordel, hvis du har børneholdskurset.

Da afdelingen er stor (over 100 ansatte) er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er i stand
til at samarbejde med det øvrige personale i alle tænkelige og - en gang imellem -utænkelige
situationer. Du må påregne at skulle kunne blive på holdet i minimum 1 ½ pr. år.

Oplæringen i afdelingen: 4 følgevagter og 2 dages obligatorisk teori. Efter vores overens-
komst er teorien og to af følgevagterne betalte. Teorien vil ligge i sensommeren.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402 er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf. 33919342
el. 33919342

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 3. apetember 1998 kl. 12.00 på VB

Hjemme-SPV-hold 1701
Søger 1 nyt medlem

Holdet fungerer omkring en 8 årig dreng med alvorlig stofskifte sygdom som er i terminal fase.
Arbejdet vil foregå i hjemmet og vil være som aflastning for familien. Arbejdet består i øvrigt af
sondemadning og almindelig pleje.
Vagterne vil være alle ugens 7 dage, fra 15 - 21.
Der ydes transportgodtgørelse 2 * 45 minutter pr. vagt.

Krav:
Min. 400 SPV-timer
Dokumenteret Børneerfaring
Dokumenteret Hjemmeerfaring

Ansøgningsfrist torsdag den 3. september kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere spørgsmål til vagtchefen.

EKG - Kursus

Efterårets 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 hen-
vender 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 á to timer; første time som forelæsning,
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. Atri-

eflagren, 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 1 : kl. 15 - 17 d. 28/9, 29/9, 1/10, 5/10, 8/10
Hold 2: kl. 17 - 19 d. 28/9, 29/9, 1/10, 5/10, 8/10
Hold 3: kl. 16 - 18 d. 5/10, 6/10, 8/10, 12/10, 14/10
Hold 4: kl. 18 - 20 d  5/10, 6/10, 8/10, 12/10, 14/10
Hold 5: kl. 15 - 17 d.  14/10, 15/10

og kl. 16 - 18  d. 19/10, 21/10, 28/10
Hold 6: kl  17 - 19 d.  14/10, 15/10

og kl. 18 - 20  d. 19/10, 21/10, 28/10

Undervisere: Jakob Lykke   &    Jon Peiter Saunte
Ansøgning: På nedestående slip senest torsdag d.10/9 kl 12.00 afleveret

på Vagtbureauet, Blegdamsvej 4.

Ved overtegning på kurserne vil der blive trukket lod. Svar om optagelse vil blive udsendt umid-
delbart efter ansøgningsfristen.

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

   Hold 1    Hold 2    Hold 3    Hold 4    Hold 5      Hold 6

Navn:

Cpr. nr.:

Studietrin:

Adresse:

Telefon:

Slippen afleveres på Vagtbureauet, Blegdamsvej 4, 2. sal senest kl 12.00 torsdag d. 10. september
1998.

Bogladen

VELKOMMEN TILBAGE��.

Så står vi på hovedet igen efter en forhåbentlig god sommer. Vi har bøgerne klar og ligeledes en
masse gode tilbud på papirvarer. Boglisterne ligger også klar i bogladen, og som noget helt nyt
kan du nu også finde boglisten på internettet: www.universitetsbogladen.dk Her finder du fuldt
ud opdaterede oplysninger om dine lærebøger og anden lægefaglig litteratur.
Nedenfor finder du information om nye lærebøger, nye udgaver, samt titler der desværre mangler
på hylderne.

Anatomi
Der er netop udkommet ny udgave af Andreasen m.fl.: De indre organers anatomi.

Biokemi
I foråret 1998 udkom en CD-ROM som supplerer Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical
Correlations. Prisen er kun 40,00 kr.

Vagtbureauet & Bogladen
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Medicinsk mikrobiologi og immunologi
Høiby m.fl.: Basal og klinisk mikrobiologi har nu manglet fra forlaget siden slutningen af 1997.
Den nye � 2. � udgave forventes at udkomme i slutningen af september 1998.

Medicin og kirurgi
Medicinsk kompendium har været udsolgt fra forlaget siden december 1998. I følge forlaget
forventes ny udgave først i begyndelsen af 1999. Dvs. at udgivelsen er blevet udsat, idet den
tidligere melding fra forlaget forudsagde udgivelse i september 1998.

Medicinsk kompendium � lommehåndbog er ligeledes udsolgt fra forlaget. Ny udgave af denne
forventes på gaden i andet kvartal af 1999.

Det var så de dårlige nyheder. Der er dog også gode nyheder på området:

Netop udkommet
Schroeder m.fl.: Basisbog i medicin og kirurgi � pris: 885,00 kr. Bogen er fra forfatternes side
ment som en introducerende bog, der lægger vægten på de basale sider af medicin og kirurgi

Kumar & Clark: Clinical Medicine. Ny udgave forventes omkring 01.10.98. Bogen har vid
udbredelse som supplerende læsning i forhold til Medicinsk Kompendium

Harrison�s Principles of Internal Medicine � den amerikanske pendant til Medicinsk Kompen-
dium � Vi har et mindre oplag til en meget favorabel pris, nemlig 495,00 kr., men når de er solgt
vil prisen stige kraftigt. Så der er god grund til at løbe hurtigt.

Oxford Handbook of Clinical Medicine, som er et fint engelsksproget alternativ til Medicinsk
kompendium � lommehåndbog, udkommer i ny udgave i denne uge. Vi får den på hylderne til
250,00 kr.

Kirurgisk kompednium � kittelbog, en vaskeægte nyhed, skulle ifølge forlaget udkomme i slut-
ningen af oktober 1998. Det bliver spændende at se, hvad den kan. Mange studerende har
efterspurgt en bog af denne type.

Gynækologi
Bock: Gynækologi er desværre udsolgt fra forlaget. Ny udgave forventes først udgivet i januar
1999, og det vil i praksis sige efter eksamen. Der er os bekendt ingen oplagte alternativer.

Mobiltelefoner � et kanontilbud
Tja, vi spreder os vidt, hvis vi kan få gode tilbud frem til studerende � nu er vi også begyndt at
sælge mobiltelefoner i samarbejde med Telia:

Studiepakke:
bestående af
- Motorola CD160
- Telia Internet Basic abonnement i 3 mdr.
- Telia Startpakke
- Telia City abonnement 80 kr. pr. måned, 80 min. gratis tale tid pr. måned og ellers 80 ører

i minuttet.
- SIM-kort
Forudsætter abonnementstegning inden 30.09.98
Pris: Kr. 195,00

Cashpakke:

- Motorola CD160
- Et stk. taletidskort værdi 50 kr.
Pris: kr. 395,00
Der kan købes yderligere taletidskort á 50 kr/100 kr/200 kr.

Kom ind og få vores avis med Semesterstartstilbud !!!!!!!

Med venlig hilsen

UNIVERSITETSBOGLADEN

IMCC

IMCC MÅNEDSMØDE
IMCC København afholder fælles månedsmøde for alle sine grupper en gang om måneden,
næste månedsmøde er den 17 September kl 19.30 i IMCC�s lokaler 9.2.2. på Panum.

Foreløbig dagsorden:

   1.Valg af ordstyrer og referent
   2.Info om grupperne i IMCC
   3.Opdatering af information om grupperne
   4.Nyt Aktivliste Program
   5.IFMSA GA 98
   6.Oprydningeaften på IMCC kontoret
   7.IMCC efterårsmøde 9-11 oktober
   8.Nordisk møde i København april 1999
   9.Danske Studerendes Fælleråd
  10.Valg af formand samt næstformand for IMCC København
  11.Eventuelt

Vel mødt Jakob Krarup, formand

PRAKTIKANT I TRO-
PERNE
Vil du vågne til brølet af en løve, stå op klokken 6 og operere
et øje ud, spise bønner til morgenmad, frokost og aften, ligge
søvnløs om natten pga. lyden fra moskitos, danse med de
lokale ved landsbyens festival, amputere en tå, blive fuppet
så det driver på markedet, eller måske lære at lave kejsersnit?

Muligheden er til stede hvis du bliver Praktikant I Troperne! (PIT�er). PIT er en undergruppe af
IMCC og formidler din kontakt til hospitaler i et 3. verdensland. Du har igennem os mulighed for
at opleve et 3-6 måneders klinikophold på et hospital i Indien, Afrika eller Sydamerika.

Du får herigennem alletiders mulighed for at få indblik i et andet lands kultur og
sundhedsforhold. Udvikle dine diagnostiske evner og praktiske færdigheder samt få et solidt
indblik i tropemedicinske sygdomme.

Vores krav til dig er ca. 4 års studium; bestået farmakologi og mikrobiologi på afrejsetidspunktet,
samt deltagelse i Tropemedicinkurset. Desuden skal man aktivt deltage i PITs arbejde i perioden
fra udtagelsen til udsendelsen. Opholdet kan meriteres som et Valgfrit Klinisk Ophold (VKO) og
financeres selv f.eks. ved hjælp af legater.

På IMCCs kontor har vi en INFO-mappe liggende, hvor du kan læse om de enkelte hospitaler og
finde telefonnumret på kontaktpersonen fra PIT tilknyttet dette hospital.

Du har her i efteråret mulighed for at søge ophold på følgende hospitaler:

By Land Antal pladser Ansøgningsfrist
Montevideo Uruguay 2 1 år før afrejse
Bissamcuttack Indien 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Oddanchatram Indien 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Kotagiri Indien 1 1 år før afrejse
Arogyavaram Indien 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Maua Kenya 1 1,5 år før afrejse
Chogoria Kenya 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Heri Tanzania 1 - 2 1 år før afrejse
Mvumi Tanzania 2 1 år før afrejse
Torroro Uganda 2 (samme køn) 1 år før afrejse

Ansøgningsskema kan rekvireres via IMCC�s kontor på følgende adresser:
IMCC�s kontor IMCC�s kontor Århus IMCC-Odense
Panum Inst. 9.2.2. Medicinerhuset Hunderupvej 67
Blegdamsvej 3B Universitetsparken, Byg. 161 5230  Odense
2200  København N 8000  Århus C Tlf. 66 13 90 05
Tlf. 35 32 64 11 Tlf. 86 19 36 65 Fax. 65 90 65 47
Fax. 35 32 64 10 Fax. 86 13 34 07

Ansøgningsfrist: 20. september 1998. Bemærk den korte tidsfrist!

Ansøgningsskemaet skal indsendes til IMCC�s kontor i København (se adressen ovenfor) og
mærkes �PIT�.

Du er velkommen til at henvende dig til: Mads Nielsen-Breining (København), tlf. 35 26 03 13
lokal 903 - hvis du iøvrigt har uafklarede spørgsmål.

KUNNE DU TÆNKE DIG
AT PRØVE KRÆFTER
MED ET HELT NYT
PRIMÆR-SUNDHEDS-
PROJEKT?

At arbejde med sygdomsforebyggelse og bæredygtig udvikling i et samspil med antropologi-
studerende, land- og skovbrugsstuderende? At bo midt på den zimbabwianske savanne? At
undersøge traditionelle behandlingsmetoder hos den zimbabwianske landbefolkning? At struk-
turere et sundheds-uddannelsesprogram��og meget, meget mere?

Zimbabwe VCP er et helt nyt tværfagligt IMCC projekt i samarbejde med land- og skovbrugsstu-
derende, samt antropologistuderende. Projektet er lokaliseret i et landområde med en population
på ca. 3500. Projektets overordnede mål er at højne den generelle levestandard i området ved at
øge organiseringsevnen og en bedre udnyttelse af humane og naturressourcer.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder henholdsvis fra ca. 1.feb.-30.aug., og fra
1.aug.-28.feb.. Ved hver rotation udsendes to medicinstuderende, to land- eller skovbrugs-stu-
derende og en antropologistuderende. De studerende arbejder frivilligt på projektet, men flyrejse,
vaccinationer, forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i Zimbabwe finansieres af
projektbudgettet. De deltagende forpligter sig ud over selve projektperioden på syv måneder til
at engagere sig i projektgruppens arbejde i Danmark seks måneder før og efter udsendingen.

Er du interesseret i at høre mere om projektet og/eller at få en ansøgningsvejledning�.så hent en
folder på IMCC kontoret eller se e-mail adressen zimbawe@imcc.dk. Du er også velkommen
til at ringe til Anne 38 33 63 22 eller Dorte 35 26 31 54. Hvis du ønsker at deltage i projektet i en
af perioderne startende feb. �99 eller aug. �99, svarende til henholdsvis 3. og 4. Rotation, skal din
ansøgning være os i hænde senest d. 15. September 1998.

Indre organer
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På PIT�ernes vegne

Mads Nielsen-Breining, formand PIT.

DER ER INFORMATIONSMØDE OM VORES HOSPITALER ONSDAG D. 16. SEPTEM-
BER KL. 19:30 I FADL�S STORE MØDELOKALE!!!
Mød op og hør alle de spændende rejseberetninger fra troperne! Vi fortæller om vores hospitaler
i Sydamerika, Indien og Afrika, krydrer historierne med lysbilleder, kaffe, te og kage, og fortæller
om arbejdet i PIT. Vi er en meget hyggelig lille gruppe, der alle brænder for den samme idé; at rejse
og udbrede kendskabet til tropesygdomme og sundhedsforhold i de tropiske lande. VEL MØDT!!

Basisgrupper
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 efterårssemesteret, og næste møde vil finde sted ons-
dag d. 9. Sept. kl. 19:30 i den antroposofiske klinik på Kong Georgs-
vej 15 på Frederiksberg.

Her vil vi sammen med Hans Abildgård (han er antroposofisk læge) fortsætte med at læse en
række foredrag afholdt af antroposofiens grundlægger 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 læge-
kunsten på.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød glad og nysgerrig op. Hvis du har spørgsmål af
hvilken som helst art,så kontakt: Christian (tlf. 38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).

STUDENTERKLUBBEN
Så er vi igen klar til et nyt semester!

Vi har i Studenterklubben brugt sommeren på en omfattende cost-benefit undersøgelse af pro-
dukterne der tilbydes i cafeen. Resultatet er en række prisstigninger på udvalgte produkter (for at
kunne betale konsulentfirmaet).

Priserne er nu som følger (på de ændrede varer):

Vand 5,-
Chips 10,-
Cigaretter v/20    32,- v/10   16,-
Te v/kop    3,- v/kande    10,-

Yderligere er sommeren blevet brugt på at installere et
fadølsanlæg med henholdsvis Grøn, Classic og Guld Tuborg ( 10,- / 12,- / krus: 1,-).
Anlægget ventes taget i brug til førstkommende fredagsbarer og fester, og på længere sigt skal det
også fungere til dagligt.

Kom nu ned og fest!
Med venlig hilsen Stud. Klubben

Har De set kvinden til højre - Kontakt da venligst
nærmeste politistation.

Indre organer

Stoffer
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MSR side nr. 1 • 2. september 1998 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?

Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen:Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/mf/ email: mf@studmed.ku.dk

Mødekalender

September
8. Fællesmøde, kl. 15.30
9. Studienævnsmøde, kl. 15.00
11.Bogmarked

Oktober
6. Fællesmøde, kl. 15.30
7. Studienævnsmøde, kl. 15.00
14.Faglig dag
16.Samnordiske møde, Panum
17.Samnordiske møde, Panum
18.Samnordiske møde, Panum
27.Fællesmøde, kl. 15.30
28.Studienævnsmøde, kl. 15.00

November
17.Fællesmøde, kl. 15.30
18.Studienævnsmøde, kl. 15.00

December
1. Fællesmøde, kl. 15.30
2. Studienævnsmøde, kl. 15.00
3. Ligestillingsdag på fakultetet
15.Fællesmøde, kl. 15.30
16.Studienævnsmøde, kl. 15.00

Januar (1999)
12.Fællesmøde, kl. 15.30
13.Studienævnsmøde, kl. 15.00

Meld dig ind !
Du får: Kilroykort (ISIC) som
medlemskort, Studentermagasin
som blad, billige kopier og billigt
Diners kort. Men frem for
alt:Dustøtterdine
studenterpolitikere.

Medlemsskab

Som medicinstuderende kan du støtte
dine studenterpolitikere i arbejdet for at
skabe de bedste studievilkår ved at melde
dig ind i Det Medicinske Studenterråd.
Medlemskab koster: 125 kr. for 1 år

300 kr. for 3 år
400 kr. for 5 år

Studenterpolitikerne arbejder gennem de
styrende organer (Studienævnet for
Medicin, Fakultetsrådet og Konsisto-
rium) og gennem en lang række udvalg
mv. Kom/ring/mail og hør nærmere ...

Velkommen tilbage

Så begynder studierne igen. Fra Det
Medicinske Studenterråd skal der lyde en
varm velkomst til alle – endnu et semes-
ter i universitetets vold er klar til at folde
sig ud. I de studenterpolitiske kredse er
der sket meget over sommeren, og der er
allerede lagt mange planer for efteråret.
Mødekalenderen her på siden præsenterer
de fleste aktiviteter, men flere vil komme
til.
Som altid er alle medicinstuderende
velkommen til at deltage i det studenter-
politiske arbejde. – Faktisk vil vi gerne
sende en (meget) varm invitiation til alle.
Studenterpolitikkens områder er mange,
og de behøver ikke overvælde een. Der er
rig mulighed for at engagere sig i udvalgte
områder. Det er vigtigt, at vi gør det. Derfor:
Mød op til møderne i studenterrådet –
eller som minimum: Følg med i MOK. Vi
vil bestræbe os på løbende at informere
og invitere. Men frem for alt: Nyd efteråret
og Panums mange tilbud (...) inden
eksamenerne kalder.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand, Det Medicinske Studenterråd

Det Medicinske Studenterråd indkalder
hermed til:

Fællesmøde
Tirsdag den 8. september, kl. 15.30

Mødelokalet, bygning 1.2.15

Dagsorden
1. Formalia
2. Meddelelser

- Studieplanen, status
3. Nyt fra semestrene
4. Studienævnsmødet
5. Faglig dag
6. Fællesrådsmøde i FSR
7. Eventuelt

Ad 3: Alle deltagere på mødet kan tale frit
om stort og småt fra de forskellige
semesre. Dette punkt er simpelthen bereg-
net til at opsamle diverse problemer og
sager fra studiets mange dele.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand, Det Medicinske Studenterråd

Et nyt universitet !?

Hvad er nu det for noget? Joh, det er skam
rigtig nok. Der er, som nogle måske vil
huske, oprettet et såkaldt Øresunds-
universitet – som en sammenslutning af
institutioner med længere videregående
uddannelser i Øresundsregionen, vel og
mærke på begge sider af sundet. Køben-
havns Universitet er selvfølgelig en (stor)
del af dette.
Kort fortalt er Øresundsuniversitetet
opbygget på følgende vis: En rektor-
forsamling, der (sjovt nok) består af alle
rektorer fra de involverede institutioner,
som udgør den øverste besluttende
myndighed. Et formandskab der består af
de tre rektorer fra Københavns Univer-
sitet, Lunds Universitet og Handels-
højskolen – med én formand i spidsen (i
efteråret bliver vores rektor (Kjeld Møll-
gård) formand). Og endelig et sekretariat.

Selve aktiviteterne i Øresundsuniver-
sitetet kan være alt fra forskningssam-
arbejder og internationale satsninger til
studenterudveksling og kulturudveksling
i regionen (...). Rent praktisk foregår
samarbejdet via forskellige faglige
områder (fakulteter) som: Humaniora,
Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab,
Samfundsvidenskab og Teknisk område.

Det er klart, at alt dette rejser en mængde
spørgsmål for os som studerende. – Hvor-
dan sikrer vi os fornuftige og attraktive
vilkår. Kan kvaliteten af de ekisterende
uddannelser bevares. Hvordan bliver der
meriteret mellem fag. Og vil små
fagområder blive samlet ét (andet) sted?
Endelig rejser spørgsmålet om en ny
studenterpolitisk organisation (som
modsvar til rektorforsamlingen) sig.

For at komme problemstillingerne nær-
mere afholder studenterorganisationerne
i regionen en konference på DTU i dagene
8.-9. oktober 1998.
Læs mere i fremtidige numre af MOK (!).

Indre organer
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ZIMBABWE
Village Concept Project

- et tværfagligt udviklingsprojekt for medicin- og
landbrugsstuderende.

Ansøgningsfrist

d. 15.september 1998
Få flere oplysninger på dit IMCC kontor

& på zimbabwe-vcp@imcc.dk

ELLER RING TIL ANNE 38336322/DORTE 35263154

IMCC
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INVITATION TIL DEBAT-EFTERMIDDAG

MED LÆGE GÖSTA PETTERSON OG
SYGEHUSUDVALGSFORMAND LEIF F. JENSEN,

MED EFTERFØLGENDE FAD(L)-ØL
I STUDENTERKLUBBEN

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER 1998  
FRA KL. 16.30 TIL KL. 18.30 I LUNDSGAAARD AUDITORIET  

FADL HAR VÆRET SÅ HELDIGE, AT FÅ GÖSTA PETTERSON
TIL AT DELTAGE I DEBAT-EFTERMIDDAGEN OM ”LÆGENS

ROLLE PÅ HOSPITALET – NU OG I FREMTIDEN !!!”
Læs mere om dette arrangement i næste nr. af MOK..

På gensyn den 11. september kl. 16:30 i Lundsgaard auditoriet.
Venlig  hilsen FADL’s aktivitetsgruppe

GRATIS FAD(L)-ØL I
STUDENTERKLUBBEN,

EFTER KL. 18.30

Dette arrangement løber af stablen

FADøL
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STILLERLISTE

Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste _____
med _____ kandidater til valget af kredsforeningens repræsentantskab, oktober 1998.

NAVN  UNDERSKRIFT   CPR-NR

OPSTILLINGSLISTE
TIL
FADL-VALG OKTOBER 1998

Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til valget til
repræsentantskabet i kredsforeningen.

Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r):
Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r):

Er listen prioriteret?   (      )   (      )
                                    JA      NEJ

_____________________________________________________________________________
Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgfor-
bund samt den eventuelle prioritering af opstillingslisten.

NAVN       ADRESSE                          CPR-NR.                        UNDERSKRIFT

Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.
Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere.
Man kan kun være stiller for én liste.
_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved det
lægevidenskabelige fakultet, medlem af FADL, KKF, ikke stillere for andre lister.
Underskrift:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater.
Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere.
Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
     Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget.

2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
    Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget.
Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er torsdag den 24. september 1997 på
generalforsamlingen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Forbeholdt sekretariatets personale:

Modtaget den:             Klokken:           Af:

SÅ ER DER
VALG TIL FADL�S REPRÆSENTANTSKAB IGEN

Stil op og gør din indflydelse gældende.

I oktober er der valg til repræsentantskabet � en oplagt mulighed for at præge FADL�s politik.
Vil du være med til at øve indflydelse på bl.a. overenskomstforhold, forsikringsforhold, forhold
vedrørende Vagtbureauet, Thalia, FADL�s forlag, Bogladen og meget mere, så stil op til repræsen-
tantskabsvalget.

Valg til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er på FADL�s ordinære Generalforsamling den 24.
september 1998.
Hvis du ønsker at stille op alene skal du bare have 5 stillere. Er I en gruppe der ønsker at stille op
skal I have 15 stillere. Vær opmærksom på at såfremt i er få opstillede at I kan får flere stemmer end
en plads koster. Dette �stemmespil� kan undgås ved at være flere der stiller op eller ved at indgå
valgforbund med en anden liste..
Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og valget foregår som forholdstalsvalg mellem
listerne. En liste kan bestå af én til 22 personer.
Ved valget kan der indgås listeforbund og valgforbund mellem lister.
Såfremt der ikke er fredsvalg udsendes stemmesedler til alle foreningens medlemmer d. 6. okto-
ber 1998 og skal være foreningen i hænde senest fredag d. 23. oktober 1998 kl. 16.00 eller
poststemplet xxxxxx. Det midlertidige valgresultatet vil blive bragt i MOK d. 28. oktober 1998.

Sekretariatet

FADL-Valg


