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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. 8. til fredag d. 12. februar 1999 begge dage inkl.

Eksamenstilmeldingen foregår på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a.
Åbent 900 – 1230 & 1300- 1400. 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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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 14 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 og Morten Andersen.

Denne                               redaktion:

3. sem.
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Redaktionelt

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
Laura Johnsen, studentersekretær
Træffetid: mandag 14.00 � 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

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

MØDEREFERAT
STUDIENÆVN FOR MEDICIN
Mødedato 18. november 1998 kl. 15.00

Til stede Nina Grosman, Søren Holm (suppl. for J. Hedemark Poulsen), Louise Isager (fra kl.
15.35), Robert Jacobsen, Poul Jaszczak, Klara Vinsand Naver, Simon Serbian.
Endvidere deltog professor Knut Aspegren (fra kl. 16), Jon Prause og Palle Rasmussen
(studievejl.), Gitte Birkbøll (under personsager), Grete Rossing.
Afbud John Dich, Olaf Paulson, Jørgen Hedemark Poulsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 98-10
4. Studieplan
5. Fourth International Summer School �Oncology for Medical Students�
6. Eksamensplan � sommer 1999
7. Principper for overflytning fra Odense og Århus
8. Meddelelser
a. SVF-forskningsdag 15. april 1999
b. Optagelsesstatistik 1998
c. Laboratoriet for kliniske færdigheder
9. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til eksamen i OSVAL II på 13. semester blev imødekommet, da der
forelå særlige omstændigheder. Der tages kontakt til vejleder.
En ansøgning om tilladelse til mundtlig integreret eksamen blev imødekommet grundet særlige
omstændigheder.
En ansøgning om forlængelse af frist for beståelse af fase I samt tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i integreret blev ikke imødekommet, da der ikke forelå forhold, som kunne berettige dette.
På forespørgsel fra studievejledningen blev det besluttet at fastholde den nugældende regel om,
at udenlandske studerende de første 3 semestre efter optagelse/overflytning kan medbringe
retskrivningsordbog og nudansk ordbog.
Ved mødet d. 28/10 drøftede studienævnet en sag vedr. alternativ studieplan, og det blev besluttet,
at den studerende skulle indkaldes til samtale hos studielederen. På baggrund af studielederens
redegørelse for denne samtale blev det besluttet at forlænge fristen for beståelse af  kemi og
anatomi I. Den studerende �genstarter� studiet 1. februar 1999.
Efter problemerne omkring afholdelse af ordinær eksamen i fysiologi sommeren 1998 blev det
besluttet, at studerende som dumpede til denne eksamen og efterfølgende deltog i syge-/reeksamen
kun ville blive belastet med et eksamensforsøg. Denne beslutning blev drøftet, og studienævnet
vedtog, at for studerende som dumpede ved ordinær eksamen i fysiologi sommeren 1998 vil
deltagelsen i denne eksamen ikke tælle som et eksamensforsøg.
Vedrørende placering af farmakologi og forordningslære i forhold til arbejds- og miljømedicin vil
studie- og eksamensordningen blive taget på  næste møde med henblik på eventuel revision.

Studielederen bød professor Knut Aspegren velkommen og understregede, at det var første
gang en nytiltrådt professor blev præsenteret for studienævnet. Ansættelsen af Knut Aspegren
er resultatet af en lang diskussion om tilknytning af fagpersoner, som kan være med til at varetage
den pædagogiske udvikling.
Knut Aspegren, der er læge og kommer fra en stilling som leder af uddannelsesenheden ved
Lunds Universitet  redegjorde kort for sin baggrund. Årsagen til skiftet fra lægegerningen til
uddannelsen af læger begrundede Knut Aspegren således: Jeg kan hjælpe flere patienter ved at
være med til at uddanne gode og dygtige læger end ved at fungere som læge.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 98-10 godkendt.

ad 4 Studieplan
Forslaget til ny studieordning er fra Undervisningsministeriet fremsendt til Sundhedsstyrelsen.
Tilbagemelding til Undervisningsministeriet forventes at ske hurtigt. � Undervisningsministeriet
skal endvidere udarbejde ny bekendtgørelse for lægeuddannelsen.
Som nævnt på sidste studienævnsmøde skal der udarbejdes en plan for møder med institut-
lederne og der skal udpeges medlemmer til nye semesterudvalg.

ad 5 Fourth International Summer School �Oncology for Medical Students�
Fra Groningen University Hospital forelå invitation til deltagelse i ovennævnte kursus, som fin-
der sted 19.- 30. juli 1999. Studienævnet besluttede at finansiere deltagelsen for 2 studerende, dvs
betale registreringsgebyr samt rejse og opholdsudgifter. Ansøgninger vil blive indkaldt via MOK
og opslag i klinikudvalgene.

ad 6 Eksamensplan � sommer 1999
Eksamensplan sommer 1999, som kort blev drøftet på mødet d. 28/10, blev vedtaget. Det under-
søges, hvorvidt der er sket en ombytning af datoer i forbindelse med arbejds- og miljømedicin.

ad 7 Overflytning fra Odense og Aarhus Universitet
Studievejledningen havde udarbejdet et oplæg vedr. overflytning. Ved indførelse af ny studie-
plan vil de optimale tidspunkter være på 5. og 8. semester. Studievejledningen blev bedt om at
udarbejde konkrete modeller, som derefter drøftes i studienævnet.

ad 8 Meddelelser
Se dagsorden.
Vedrørende Laboratoriet for kliniske færdigheder blev det oplyst, at laboratoriets bestyrelse be-
står af Knut Aspegren, Torben Schroeder, Poul Jaszczak og Helle Ulrichsen.

ad 8 Eventuelt
Klara Vinsand Naver meddelte, at hun er indtrådt i Evalueringsudvalget i stedet for Louise Isager.
Birgitte Rode genindtræder, når hun vender tilbage. ref.   Grete Rossing

MOK & Studiet

PÅPÅPÅPÅPÅ�EN IGEN...�EN IGEN...�EN IGEN...�EN IGEN...�EN IGEN...

Så er vi endelig på banen igen her på redaktionen. Vi går ind i dette årtusinds næstsidste år (nogen
vil nok mene det sidste), men hvad gør det, hvis vi får lov til at fejre det 21. århundredes nytårsfest
to gange - den 31/12-1999 og den 31/12-2000. Det giver mulighed for at vores nye 1. semester
får mulighed for at fejre det store århundredeskifte om to år!

I de forgangne to måneder, hvor MOK har været ude af trykken er der to nyheder der er træder
frem.

Den nystiftede forening
Nordisk selskab for Medicinsk Humor.
Man undres hvorfor der ikke var inviteret
medicinstuderende til deres stiftende kon-
ference, for man må nok erkende at (den
sorte) humor blandt læger starter allerede
som studerende. Hvem har ikke hørt om
sjove situationer på FADL-vagter og un-
der klinikophold.  Jeg erindrer om, at den
medicinske humor var fremme allerede i
løbet af tresserne. Den medfølgende lille
tegning, taget fra det dengang årligt
udkommende magasin, Bugpressen,
stammer.

Den anden nyhed,
 der faldt mig for brystet i december 1998,
var artiklen i Berlingske Tidende omhand-
lende den nye generation af studerende -
ja jeg hentyder til jer der lige er startet på 2.
semester - der ifølge ubenævnte persona-
ger er fuldstændigt inkompetente til mate-
matik, og derved nok ender som dårlige
læger. Lad os blive ved med at puste til il-
den der underbygger befolkningens store
skræk for læger. Vi kan ligeså godt sætte
en kæmpe blæsebælg op på taget af Panum
Instituttet. Man kan jo godt opfordre den
berørte årgang til at beskrive forløbet. Er de virkelige så dårlige til matematik?? Eller kan det måske
skyldes at de lige var begyndt. Hvis de havde vidst bare en uge i forvejen, at der ville komme en
prøve i færdighedsregning, så kunne det være, at de havde brugt den mellemliggende tid til at
friske matematikken lidt op?! Det er jo stadigvæk nogle måneder siden de fleste var til eksamen....
Man kunne jo altid lige fyre en lille overraskelses anatomi eksamen af efter 3. semester, så ville vi
sikkert også få nogle rigtige dårlige læger.

Til sidst vil jeg blot ønske Morten Andersen tillykke med at være kommet i den store Superbowl
finale, også selvom det lykkedes MA at brænde to skud mod mål - mon det kan sammenlignes
med Preben�s uheldige skud under VM i Mexico?

Vi ses i den lange fredagsbar.

Gordon/red

Bugpressen anno 1961.
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MØDEREFERAT
Godkendt

Sag Møde 12-98,  Studienævn for medicin
Mødedato 16. december 1998 kl. 15.00
Sted Lille Mødesal,  Panum Instituttet

Til stede Nina Grosman, Louise Isager (fra kl. 15.35), Robert Jacobsen, Poul Jaszczak (indtil kl.
15.45), Lisbeth Ludvigsen, Klara Vinsand Naver, J. Hedemark Poulsen (fra kl.15), Simon Serbian.
Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jon Prause  (studievejl.), Berit Brix,
Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Ulrik Bodholt (studievejl.) og Gitte Birkbøll.
Afbud John Dich, Olaf Paulson.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 98-10
4. Studieplan

Semesterudvalg
5. Indtegningskrav til eksamen i arbejds- og miljømedicin
6. Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. kliniske ophold
7. Meddelelser

a. Erhvervsvejledning på Københavns Universitet
b. Norske ansøgere på medicin
c. Odense Universitet har ændret navn til

Syddansk Universitet � Odense Universitet
d. Ny struktur i Undervisningsministeriet
e. SVF-forskningsdag flyttes til 6. maj 1999
f. Referater fra møde i Studienævn for medicin, Odense Univ. samt Det

lægevidenskabelige studienævn, Aarhus Univ. (kan ses på sekretariatet)
8. Eventuelt

Tillægsdagsorden
1. Pædagogisk arbejdsgruppe
2. Økonomi

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
Studieadministratoren oplyste, at det formentlig inden udgangen af 1999 vil være muligt at til-
melde sig eksamener elektronisk.
En ansøgning om annullering af et eksamensforsøg i genetik blev ikke imødekommet. Et 4.
eksamensforsøg blev bevilget.
En ansøgning om udsættelse af aflevering af afløsningsopgave samt tidsfristforlængelse til bestå-
else af fase I blev grundet sagens særlige karakter imødekommet.
En ansøgning om anbefaling af et 5. eksamensforsøg i genetik blev ekstraordinært imødekom-
met. Der var samtidig søgt om tilladelse til mundtlig eksamen. Denne del af ansøgningen blev ikke
imødekommet.
En ansøgning om holdsætning på 4. semester trods manglende kemitentamen blev ikke imøde-
kommet.
En ansøgning om tilladelse til deltagelse i eksamen i gynækologi-obstetrik før bestået medicin og
kirurgi blev ikke imødekommet.

Overflytning fra Odense og Aarhus Universitet.
Studienævnet besluttede, at imødekomme ansøgninger om overflytning i det omfang de ikke ville
være holdudløsende.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 98-11 godkendt.

ad 4 Studieplan
Som tidligere meddelt er forslag til ny studieordning godkendt i fakultetsrådet og fremsendt til
Undervisningsministeriet, som d. 23. oktober har sendt forslaget til udtalelse hos Sundheds-
styrelsen, hvorfra der endnu ikke er modtaget svar. Ministeriet skal udarbejde ny bekendtgørelse
om det lægevidenskabelige kandidatstudium.
Studielederen meddelte, at der i anatomi, biokemi og fysiologi havde været en underskriftsind-
samling mod forslaget. Dekanen har holdt møde med underskriverne. Fakultetsrådet har efterføl-
gende bekræftet rådets beslutning om godkendelse af den ny studieordning.
Igangsætning af de nye semesterudvalg vil først kunne ske i januar 1999. Samspil mellem semester-
udvalg, følgegruppe og undervisningsudvalg blev kort drøftet. Hvordan det teknisk skal foregå
er endnu uafklaret.
Simon Serbian efterlyste studenterrepræsentation i udvalgene. Hvert udvalg bør som minimum
have 1-2 studenter.
Der blev endvidere spurgt om mulighed for at honorere studenter for at deltage i arbejdet i semester-
udvalgene.

ad 5 Indtegningkrav til eksamen i arbejds- og miljømedicin
Der udspandt sig en længere diskussion om rimeligheden af de nuværende indtegningskrav,
som er godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi, kursus i klinisk arbejdsmedicin samt
beståede eksamener i farmakologi og mikrobiologi. Det var især kravet om bestået eksamen i
farmakologi der gav anledning til diskussion. Studienævnet besluttede en administrativ
praksis, der giver dispensation til berørte studenter, som har bestået patologisk anatomi og som
evt. kun mangler eksamen i OSVAL udover 12. og 13. semester.

ad 6 Kvalitetsudviklingsudvalget
Den fremlagte rapport vedr. thorax-kirurgisk afdeling blev rost ligesom der var ros til afdelingen
for hurtigt svar på rapporten. Der blev fremsat forslag om, at de parakliniske fag burde inddrages
i den kliniske undervisning.
Af rapporten fremgår, at de enkelte klinikdage er for korte, idet eftermiddagene er optaget af
klinikker og/eller teoriundervisning. En ændring mod længere klinikdage kunne evt. ske ved at
samle teoriundervisningen på 1 dag/uge.

Der er for tiden 92 afdelinger, hvor der afvikles klinisk ophold. De medicinske og kirurgiske
afdelinger forventes at kunne blive besøgt inden for en 3-års periode.
Der blev fremsat forslag om, at der på længere sigt blev tilforordnet udvalget en lektor fra samme
speciale men en anden afdeling end den der aktuelt skulle evalueres samt eventuelt en �bank� af
studerende at trække på.
Endvidere blev der fremsat forslag om en midtvejs- og en slutevaluering.

ad 7 Meddelelser
Se dagsorden.
Herudover blev et udkast til rapport fra Evalueringsudvalget vedr. evaluering af 5.-6. semester
omdelt. Det blev aftalt, at udkastet ombrydes i 3 individuelle redegørelser vedr. anatomi, biokemi
og fysiologi samt at der efterfølgende bør følges op med en samtale mellem studielederen,
repræsentant(er) fra Evalueringsudvalget og hver enkelt kursusleder. Udvalget blev anmodet om
at strukturere de endelige rapporter lidt tydeligere f. eks. ved at afslutte med nogle klare rekom-
mandationer. Endvidere diskuteredes formen og indholdet af en eventuel offentliggørelse af
rapporterne.
Der blev fremsat ønske om, at også eksaminer evalueres. Sagen tages op på næste studienævns-
møde.

ad 8 Eventuelt
Retningslinier vedr. afløsningsopgaver tages op på næste studienævnsmøde.

Tillægsdagsorden
ad 1 Pædagogisk arbejdsgruppe
Forslag til kommissorium samt evt. medlemmer af arbejdsgruppen fremlægges på næste
studienævnsmøde.

ad 2 Økonomi
Budgetforslag for 1999 udsendes til studienævnets medlemmer.

ref.   Grete Rossing

INDTEGNINGINDTEGNINGINDTEGNINGINDTEGNINGINDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for
medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet
Sommeren 1999

Indtegning til eksaminer og tentaminer un-
der Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
finder sted i perioden:

mandag den 8. februar - mandag den 15. februar 1999
(begge dage inkl.)

Bemærk, at eksamenskontoret lukker kl. 12.00 torsdag den 11.
februar. Af samme årsag er indtegningen udvidet t.o.m. mandag

den 15. februar 1999.

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Instituttet, Bleg-
damsvej 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.

Du behøver ikke længere at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen,
da vi kontrollerer dette via vores eksamenssystem.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Studerende, som ikke fik afleveret deres attesthæfter til registrering i efter-
året 1997 skal medbringe deres attesthæfter til indtegningen så gennem-
førte kurser kan blive registreret. Dette er en betingelse for at blive indkaldt
til eksamen.

Studerende, som har fået registreret deres attesthæfte i efteråret 1997 og
fået tilsendt en eksamensudskrift 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 tilmeldinger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen
www.ku.dk/selvbetjening/. Samme sted kan du se dine gennemførte
kurser og eksamensresultater.
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 september 1999
først vil foregå i maj/juni 1999. Hold øje med opslag og MOK til den tid.
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REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 17. DECEMBER 1998 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Permin, lektor
Viggo Jønsson, stud. med. Sven Pörksen (9. sem.), stud. med. Christian August Engell (7. sem.),
sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Benedicte Utke Ramsing, studentersekretær Laura
L. Johnsen

Fraværende: lektor Folmer Elling, prof. Olaf Paulson, lektor Henrik Arendrup, Overlæge
Helle Aggernæs, stud. med. Pernille Bruusgaard (12. sem.), stud. med. Troels Bygum
Knudsen (skemafrit sem.), stud. med. Inger Christine Munch (10. sem.), stud. med.
Inger Johanne Poulsen (9. sem), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (8. sem),

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt, med den tilføjelse, at der er problemer med programmet til undervisningsplanlægningen
(pkt. 3). På nuværende tidspunkt er det stadig på �tegnebrædtet�, hvorfor der er lange udsigter til
det kan tages i brug.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden takkede, på vegne af klinikudvalget, studentersekretær Benedicte Ramsing for fire
års arbejde og ønskede held og lykke fremover.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Vi bemærker, at 60 lektorer og professorer har indgivet en klage over den nye studieplan.
Ministeriet har endnu ikke godkendt studieplanen officielt.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Tilmeldingerne til næste semester er kommet, og det ser ud til at blive som sædvanligt med lidt for
mange tilmeldte til 13. semester i forhold til antal pladser. Læselokalerne er lukket i helligdagene
omkring jul og nytår, dvs. d. 24. - 26. og 31. december. samt 1. januar.

6. Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Der mangler struktur og opfølgning af de kliniske ophold. Bl.a. er tutorordningen af
meget svingende kvalitet alt efter afdelingen. Det besluttes, at de studerende får tilsendt tutorernes
jobbeskrivelse, så de ved, hvad de kan forvente. En afdeling havde, udover de fire på 7. semester,
tre udenlandske studerende, hvis ophold var arrangeret udenom klinikudvalgets sekretariat.
Herfra udsendes brev til alle afdelinger, at sådanne ophold skal lægges udenfor semester-
månederne og via sekretariatet.
9. sem.: Der omdeles en klage over det kliniske kursus i børnepsykiatri på BBH, forfattet af Sven
Pörksen. Som besluttet på formødet, sendes det på vegne af studentergruppen i klinikudvalget.
Brevet bliver sendt til studielederen, klinikudvalget Københavns kommune, Klinisk institut for
neurologi, neurokirurgi og psykiatri og den berørte afdeling.

7. Underudvalg om forelæsningsrækken på 12. semester
Forslaget er afvejet i forhold til de centrale forelæsninger; på nuværende tidspunkt er der emner,
der dækkes begge steder. Med forslaget er der sket en forskydning i antal forelæsninger til hhv.
medicin og kirurgi, hvilket dog menes at kunne accepteres. Besluttes dette forslag, vil det tidligst
kunne indføres fra efterårssemesteret 1999.

Evt.
10. semesters evaluering af PBU-klinikkerne blev fremlagt af Viggo Jønsson. Opsumeringen
blev omdelt. Der er en meget lav svarprocent - 56 % (27/48) - og mange af svarene er upræcise,
hvilket gør evalueringen inkonklusiv. Dog bliver PBU-formen generelt kritiseret, hvilket er en
ændring fra tidligere semestre. Et væsentligt kritikpunkt er, at mange undervisere ikke behersker
formen. Der kommer forslag til, at evalueringsskemaet skal afleveres for at få kurset godkendt,
således at svarprocenten bliver højere. Desuden foreslås det, hvert hold har een underviser til alle
timerne.
Vi vedtager, at professor Knut Aspegren bliver medlem af klinikudvalget.

KAGE: Viggo Jønsson tager kage med på mødet den 21. januar 1999.

MØDEDATOER PÅ NÆSTE SEMESTER: 18. feb., 25. marts, 22. april, 27. maj, 17. juni og 26.
aug.

Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

REFERAT NR. 08/98 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 16.11.1998 KL. 15.15
Godkendt 14.12.1998

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Jan Pødenphant (JP),
ovl. Finn W. Henriksen (FWH), afd.læge Jørgen Andersen (JA), stud. med. Anders Bilde (AB),
stud. med. Ghulam K. Nabi (GKN), stud. med. Christina Engel (CE), stud. med. Thomas Hansen
(TH), stud. med. Arash Afshari (AA), stud. med. Rikke Sørensen (RS), sekretær Birthe Brogaard
(BB).

Afbud fra: ovl. Jens Strøm, ovl. Helle Ørding, ovl. Troels Mørk Hansen, stud. med. Charlotte
Graa.

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2. Referat nr. 7 af 19.10.1998.
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden:
a) Orientering om brev af 26.10.98 fra sundhedsfaglig vicedirektør Bent Christensen vedr.
refusionsmidlernes størrelsesorden, - svarbrev af 05.11.1998 fra Klinikudvalget samt brev af
10.11.1998 til studielederen.
b) KLU�s indstilling til SFM vedrørende opslag af kliniske lektorater pr. 01.02.1999. � Med
baggrund i strukturændringer på KAS Gentofte drøfter udvalget muligheden af at oprettelse af
klinisk lektorat på kardiologisk afd. P, KAS Gentofte. Sagen undersøges nærmere.

4. Meddelelser fra studenterne:
a) Bogladen på Panum har bevilget kr. 1.000.- i støtte til studenterarrangement.
b) Studentergruppen har  den 26.10.1998 modtaget svar fra cheflæge Jens Kr. Gøtrik om et
løsningsforslag  vedrørende indretning af studenterfaciliteter på KAS Gentofte. Nærmere med-
delelse tilgår KLU, forslaget bliver formentlig en realitet i foråret 1999.

5. Rekonstitution af Klinikudvalget pr. 01.12.1998:
Ovl. Troels Mørk Hansen indtræder som ordinært medlem og Gunnar S. Lausten, ortopædkir.
afd. T, KAS Herlev indtræder i stedet for Helle Ørding og som  suppleant for formanden.

6. Universitetssekretariatet:
Intet.

7. Konkrete sager til drøftelse:
a) Forslag til planlægning af 7.semester � foråret 1999. Jan Pødenphant orienterer om forslag
til planlægningen, bl.a. med indførelse af us-teknik i introduktionsperioden samt anvendelse af
de indkøbte fantom-modeller. BB drager omsorg for at få samlet fantomerne i Universitets-
sekretariatet for en nærmere gennemgang  i lærergruppen. �  OHN foreslår, at farmakologisk
enhed på KAS Gentofte inddrages i undervisningen. Endeligt forslag  fremlægges i mødet den
14.12.1998.
b) Evalueringsskemaer. Sekretariatet undersøger i SFM om evalueringsudvalgets arbejde gen-
optages.

8. Undervisningsplaner:
a) Undervisningsplaner for 3.semester i dec/januar er udarbejdet.

9. Budgetudvalget:
a) FWH orienterer om opgørelse af 16.11.98 omhandlende forbrug og anskaffelser i 1998 samt
forventet forbrug af kompensationsmidler for den resterende del af regnskabsåret 1998.  De
undervisende afdelinger tilskrives.

10. Arbejdsudvalget vedr. EDB og Multimedieprojektet.
Da der ikke forelligger væsentligt nyt i sagen, udsættes punktet til mødet den 14.12.1998, even-
tuelt med deltagelse af EDB-chef Finn Thorsen.

11. Studienævn for Medicin:
Intet. �  Referat nr. 9 og Ny studie- og eksamensordning for medicin juni 1998  er omdelt .

12. Fastsættelse af mødedatoer i 1.halvdel af 1999:
Mandage 11.01.99, 08.02.99, 15.03.99, 12.04.99, 10.05.99 og 14.06.99.

13. Eventuelt:
Mulighederne for studerendes deltagelse i brandslukningskurer blev drøftet. Studenterne opfor-
dres til at være tilstede ved introduktionsmøderne for  nyansatte medarbejdere den 1. i md.

Mødet slut kl. 17.15. �  Næste møde afholdes mandag den 14. december 1998 kl. 15.15.

Refr. Birthe Brogaard

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT NR. 09/98 AF MØDE I KLINIK-T NR. 09/98 AF MØDE I KLINIK-T NR. 09/98 AF MØDE I KLINIK-T NR. 09/98 AF MØDE I KLINIK-T NR. 09/98 AF MØDE I KLINIK-
UDVUDVUDVUDVUDVALGET KØBENHAALGET KØBENHAALGET KØBENHAALGET KØBENHAALGET KØBENHAVNS AMT DENVNS AMT DENVNS AMT DENVNS AMT DENVNS AMT DEN
14.12.1998 KL. 15.1514.12.1998 KL. 15.1514.12.1998 KL. 15.1514.12.1998 KL. 15.1514.12.1998 KL. 15.15
Godkendt 11.01.1999

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Finn W.
Henriksen (FWH), ovl. Jens Strøm (JS), ovl. Jens Bagger (JB), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl.
Lene Wallin (LW), afd.læge Jørgen Andersen (JA), stud. med. Anders Bilde (AB), stud. med.
Ghulam K. Nabi (GKN), stud. med. Christina Engel (CE), sekretær Birthe Brogaard (BB) og
studentersekretær Camilla Noelle Rathcke (CNR).

Afbud fra: ovl. Helle Ørding, ovl. Gunnar Lausten, stud. med. Charlotte Graa, stud. med. Thomas
Hansen (TH), stud. med. Arash Afshari (AA),  stud. med. Rikke Sørensen (RS)

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2. Referat nr. 8 af 16.11.1998.
a) Godkendt med bemærkninger fra FWH. Ændringsforslag vedtages.
b) Brev af 09.12.98 fra ovl. Vibeke Binder, der forespørger om en trykfejl i referat nr. 7/98 under
pkt. 7. Fordelingen af 7. og 8. semesterstuderende skal være hhv. 6 uger på medicinsk afd. E og
4 uger på enten afd. B, L eller C.

3. Meddelelser fra formanden: a) EDB-projekt.
Formanden byder velkommen og giver ordet til Finn Thorsen fra EDB-afdelingen, der orienterer
om EDB-projektet. Pt. har KAS Gentofte, KAS Herlev og KAS Glostrup intern forbindelse, mens
der fra KAS Herlev går en ekstern forbindelse til Panum. Ved indkøb af server vil det være muligt
at tilkoble ca. 300-500 brugere, der får deres egen adgangskode og eget log-on. De studerende
tilkobles KU, så post på Panum�s server kan læses på KAS Herlev. Serveren kan også betjene
multimedieprojektet samt  videooverførsel ml. Panum, KAS Herlev, KAS Gentofte og KAS Glo-
strup. Studerende, professorer og kliniske lektorer oprettes i databaser. Serveren koster kr.
49.853,00,  + programmet kr. 7.000,00 og installationen kr. 850,00 pr. time; installationen tager
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ca. 10 timer. Fra bevillingen er afgivet og til installationen er udført, går der ca. 3 uger. Projektet
vedtages.
b) Orientering om ny institutbestyrelse i klinisk institut for kirurgi og anæstesiologi pr.
01.02.99. Institutbestyrer pr. 01.02.99 er ovl., dr. med. Ulf Helgstrand, karkirurgisk afd. RH. Nye
medlemmer fra KA er ovl. Gunnar Lausten, ortopædkirurgisk afd. T, KAS Herlev, og ovl., dr.med.
Ivar Heide Gøthgen, anæstesiafdelingen, KAS Gentofte.
c) Orientering om ny institutbestyrelse i intern medicin. Prof., dr.med. Niels Juel Christensen,
med. afd. F, KAS Herlev, udtræder og prof., dr.med. Jørgen Rask Madsen indtræder pr. 01.03.99,
med. afd. C, KAS Herlev.
d) Orientering om anvendelsen af refusionsmidlerne. Ved møde med økonomichef Lisbeth
Madsen (LM) har der været drøftet muligheden af, at oprette en �undervisningskonto� på afde-
lingerne. LM anser at forslaget først kan gennemføres i 1999. Klinikudvalget tilskriver hospitals-
ledelserne om utilfredsheden med den foreløbige administration af refusionsmidlerne.

4. Meddelelser fra studenterne:
a) Anders Bilde byder velkommen til stud. med. Rune Mogensen, 10. sem.

5. Universitetssekretariatet:
a) På baggrund af de efterhånden mange arbejdsopgaver, der  påhviler sekretariatet, drøfter
udvalget muligheden af at opnormere Annette Skaaning�s stilling fra 30 til 37 timer. Annette  og
personaleafdelingen forespørges.
b) BB ønsker Klinikudvalgets stillingtagen til, at Klinikudvalgets sekretariatet varetager sekretær-
arbejde for KAFKA-klubben, (Kliniske assistenter, KAS Herlev). Et lignende arbejde udføres
ikke for  KAS Gentofte og KAS Glostrup. Udvalget vedtager, at sekretærfunktionen ligger
undenfor Klinikudvalgets område og derfor ophører, da der ikke er tilført ressourcer til opgaven.

6. Konkrete sager til drøftelse:
a) 7. semster - Holdstørrelse i kommunikationstræning på LKF - forår 1999. Fra LKF�s side
er der fremsat ønske om, at de studerende ikke fortsætter i hold á 12 studenter, men opdeles på
2 hold á 6 studenter. Planlægningsmæssigt lader dette sig ikke gøre, da der i planlægningsskemaet
skal findes yderligere 40 timer efter at de studerende er påbegyndt klinikophold, idet LKF først
har plads efter 01.05.99. OHN og BB skal til møde på LKF 16.12.98 med professor Knut Aspe-
gren, hvor problematikken fremlægges. Det foreslås, at den nuværende undervisning på LKF
(10 timer fordelt på 3 dage) skæres ned til 2 dage á 4 timers undervisning.
b)  Undersøgelsesteknik nr. 1 for 7. semester. Brev af 27.11.98 fra ovl. Jan Pødenphant med
forslag til kursus i undersøgelsesteknik omdelt. Derudover indgår ovl., dr.med. Jesper Sonne,
klinisk farmakologisk afd., KAS Gentofte, med 1 times undervisning i IV-terapi mm. med hold
á 12 studenter. Forslaget vedtaget og fremsendes til SFM.
c) Omdeling af brev af 09.12.98 fra afd.læge, dr.med. Lars Laursen vedr. problembaseret
undervisning (PBL) på 7./8. semester. LL foreslår, at den nuværende dobbelttime udvides til tre
dobbelttimer pr. semester. Fremover påtænkes det at ændre fordelingen af klinikker og PBL-
klinikker til 50%/50%. Studenterne bakker ikke forslaget op, og afventer den nye studieplan.
d) 12. semester - Eksamensklinikker, lungemedicin/kardiologi. Efter omstruktureringen af me-
dicinsk afdeling F, Y og P er lungemedicin mindre repræsenteret. Samtidig er der fremsat ønske
fra adm.ovl., P.E. Bloch-Thomsen, med. afd. P, om et lektorat. Udvalget undersøger muligheden
for oprettelse af et lektorat på afd. P.

7. Undervisningsplaner:
a) 7. og 8. semester, KAS Gentofte. Efter omstruktureringen på med. afd. Y og med. afd. F
ændres fordelingen af studerende på de 2 afdelinger, således at  studenterne kommer 6 uger på
almen med. afd. F, 2 uger på lungemedicinsk afd. Y og 2 uger på kardiologisk afd. P.

8. Budgetudvalget:
a) Multimedieprojekt. Der er primo 1998 doneret ca. kr. 47.000,00 i form  af lægeløn til multi-
medieprojektet.
b) Brandtrappe, KAS Glostrup. Der skal etableres en brandtrappe til læsesalen på KAS Glo-
strup, hvorfor der skal bevilges kr. 15.000,00 ekstra på budget 1998 til etablering af trappen.
c) Bemærkning til brev af 01.12.98. FWH meddeler, at de beregnede beløb er fejlagtige og skal
multipliceres med 1,54, da det skal dække både forår og efterår 1998.
d) Orientering om brev fra ovl. Gunnar Lose, gyn/obs. afd., KAS Glostrup, om forskelle i
fordeling af refusionsmidler. Budgetudvalget fordeler midlerne i forhold til antal af studenter
afdelingerne.
e) Udbetaling af refusionsmidler. Refusionsmidlerne udbetales for sent, og det foreslås derfor,
at tildeling af refusionsmidler på det foregående semester ekstrapoleres til det efterfølgende, så-
ledes at man har en model at udbetale efter. Derefter vil  det altid være muligt at lave en efter-
regulering. Forslaget vedtages.

9. Studienævn for Medicin:   Intet.

10. Eventuelt:
a) Brev fra ovl., dr.med. Thomas Horn, patologisk afd., KAS Herlev, vedrørende Forsknings-
dag på Panum 06.05.99. På forskningsdagen får de forskellige institutter og afdelinger mulig-
hed for at orientere om forskningskapacitet og igangværende projekter og om muligheder for de
medicinstuderende at deltage i. Alle afdelinger opfordres til at deltage.

Mødet slut kl. 17.15. �  Næste møde afholdes mandag den 11. januar 1999 kl. 15.15.

Refr. Camilla Noelle Rathcke

TRÆFFETIDER I 1999 FOR UGE 5,6 OG 7TRÆFFETIDER I 1999 FOR UGE 5,6 OG 7TRÆFFETIDER I 1999 FOR UGE 5,6 OG 7TRÆFFETIDER I 1999 FOR UGE 5,6 OG 7TRÆFFETIDER I 1999 FOR UGE 5,6 OG 7

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

Mandag 15 - 16 16 - 19 Jes Braagaard
Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt
Onsdag 12 - 13 13 - 16 Margit Skousen
Torsdag 12 - 13 9 - 12 Maria Salling Rasmussen
Fredag 9 - 10 10 - 13 Palle Rasmussen

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

Torsdag 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 Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

Studievejledningen

JA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODT, A, A, A, A, AT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!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
- 1998-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 !!!

REGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING.
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, i åbningstiden
mandag-fredag kl. 9-12.30 & 13-14. 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 6,
8.-12.februar 1999.
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:
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- for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i genetik allerede efter bestået eksamen i celle-
biologi. Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester, skal du søge dispensation for dette.
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 eksa
miner 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 rap-
port til godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev når
alle indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. 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 !!

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIG-VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIG-VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIG-VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIG-VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIG-
TIGTTIGTTIGTTIGTTIGT
26. FEBRUAR 1999 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSAAFLEVERING AF DISPENSAAFLEVERING AF DISPENSAAFLEVERING AF DISPENSAAFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGER

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.

STUDIEVEJLEDERNE -STUDIEVEJLEDERNE -STUDIEVEJLEDERNE -STUDIEVEJLEDERNE -STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?

På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som studievejledere for medicin. Vi træffes enten i
vores åbningstider, eller i telefontiden, 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.

Studievejlederne 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.

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

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation
på grunden til dit fravær dvs. 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.

VKO - VVKO - VVKO - VVKO - VVKO - VALGFRI KURSER OG OPHOLDALGFRI KURSER OG OPHOLDALGFRI KURSER OG OPHOLDALGFRI KURSER OG OPHOLDALGFRI 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).

Studiet
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STUDIEOPHOLD I UDLANDET 99/00STUDIEOPHOLD I UDLANDET 99/00STUDIEOPHOLD I UDLANDET 99/00STUDIEOPHOLD I UDLANDET 99/00STUDIEOPHOLD I UDLANDET 99/00
Nu sker det !!Nu sker det !!Nu sker det !!Nu sker det !!Nu sker det !!

Informationsmødet om ophold i udlandet..

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

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

Skal du komme til
Informationsmøde i den Lille Mødesal & Sofastuen
Mandag D. 15/2 1999 kl. 15.30

Der vil hovedsageligt blive informeret om procedurer vedr. vores samarbejds-universiteter (ECTS-
programmet og NORDPLUS).  Derudover gennemgås det, hvordan man selv arrangerer et
ophold i udlandet (f.eks. USA, Australien, Canada osv.).

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderligere information fås ved henvendelse i
studievejledningens internationale træffetider v. Christian Heilmann eller Maria Salling Ras-
mussen hver torsdag.
_____________________

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

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

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

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

Den nye ansøgningsfrist for disse ophold og stipendier er

Torsdag den 11. marts 1999 kl. 19.00.

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i betragtning.

Informationsmateriale fra alle universiteterne kan erhverves via internettet på nedenstående adresser
eller lånes til kopiering mod aflevering af studiekort el.lign. hos studienævnssekretær Gitte Birkbøl.
Ansøgningsskemaer til studieplan og stipendier kan udleveres ved henvendelse hos Christian
Heilmann eller Maria Salling Rasmussen.

ECTS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

NORDPLUS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

Vi ses !!

BEITOSTØLEN 1999
Igen i år vil der være mulighed for at få to medicinstuderende til Beitostølen helsesports center i
Norge. Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger lige midt i dejligt skiterræn.

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

Opholdet ligger i uge 11 ( evt. uge 12).

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være os i hænde senest fredag den 12.
februar.

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

Mulige lande og Universiteter:

Land Universitet Land Universitet
Belgien Bruxelles Sverige Göteborg
Finland Kuopio Sverige Karolinska
Frankrig Paris Sverige Linköbing
Frankrig Rennes Sverige Lund
Frankrig Strasbourg Sverige Uppsala
Grækenland Kreta Sverige Umeå
Holland Leiden Norge Bergen
Italien Bari Norge Oslo
Italien Napoli Norge Tromsö
Italien Firenze Norge Trondheim
Italien Perugia Finland Helsingfors
Portugal Coimbra Finland Kuopio
Schweiz Lausanne Finland Tammerfors
Spanien Barcelona Finland Uleåborg (Oulo)
Spanien La Laguna Finland Åbo (Turko)
Spanien Madrid
Spanien Oviedo
Spanien Valencia
Spanien Valladolid
Sverige Karolinska
Tyskland Berlin
Tyskland Götingen
Tyskland Saarlandes
Østrig Vienna
Ungarn Debrecen

FRITFRITFRITFRITFRITAGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?AGELSE 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 26.
februar 1999.

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

Studiet
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Fase I
ÆNDRING AF 3.SEM STÆNDRING AF 3.SEM STÆNDRING AF 3.SEM STÆNDRING AF 3.SEM STÆNDRING AF 3.SEM STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK
UNDERVISN. F99UNDERVISN. F99UNDERVISN. F99UNDERVISN. F99UNDERVISN. F99

EKS.TORIE HOLD 305 TIR 23/3 13-15 NU I LOK.16.1.05 bag Lundsg. (21.1.21a ud)

EKS.TORIE HOLD 302  TOR 18/3  08-10 NU I   LOK. 1.2.48      (21.1.22a ud)

ØVELSESHOLD     301  FRE  19/2 12-14 NU I   LOK.21.2.27b    (21.1.21a ud)
ØVELSESHOLD     307 TIR      9/2 13-15 NU I   LOK.31.01.26a. (21.1.22a ud)
ØVELSESHOLD     308 MAN 22/2 13-15 NU I   lille mødesal*    (21.1.22a ud)
ØVELSESHOLD     308 TOR  11/3 12-14 NU I   store mødesal*   (21.1.22a ud)

*: i bygn.5 tæt på store kantine: se klinkegangens midterskilt

studiesekretær Hanne Holm, Medicinsk Genetik   dato:  29.01.99

ÆNDRING AF 7.SEM GENETIK UN-ÆNDRING AF 7.SEM GENETIK UN-ÆNDRING AF 7.SEM GENETIK UN-ÆNDRING AF 7.SEM GENETIK UN-ÆNDRING AF 7.SEM GENETIK UN-
DERVISNING F99DERVISNING F99DERVISNING F99DERVISNING F99DERVISNING F99
EKS.TORIE KRH-5       TIR 16/3 13-15 NU I LOK.16.1.05 bag Lundsg. (21.1.21a ud)

EKS.TORIE KKA-3+4 ONS 17/3 10-12NU I LOK.16.1.05 bag Lundsg. (21.1.21a ud)

EKS.TORIE KKA-3+4 ONS 24/3 10-12NU I LOK.16.1.05 bag Lundsg. (21.1.21a ud)

studiesekretær Hanne Holm, Medicinsk Genetik 18.1.99

VIGTIGTVIGTIGTVIGTIGTVIGTIGTVIGTIGT: TIL ALLE PÅ 2. SEMESTER !!: TIL ALLE PÅ 2. SEMESTER !!: TIL ALLE PÅ 2. SEMESTER !!: TIL ALLE PÅ 2. SEMESTER !!: TIL ALLE PÅ 2. SEMESTER !!

I den foreløbige eksamensplan i jeres lektionskatalog står eksamen i tidlig almen medicin og
sundhedspsykologi angivet til kalenderuge 22 til 26, altså umiddelbart efter anatomi. Fagets
lærere har nu foreslået studienævnet, at eksamen rykkes frem til umiddelbart efter undervisnin-
gens afslutning. Nu er der altså to muligheder:

1.: Emnet til jeres eksamenssynopsis udleveres/vælges på sidste undervisningsdag (ca. d. 26.
marts), og afleveres to uger før eksamen, dvs. omkring samtidig med at eksamen i anatomi starter,
og at eksamen foregår i uge 22 til 26.

2.: Emnet til jeres eksamenssynopsis udleveres/vælges på sidste undervisningsdag (ca. d 26.
marts), I aflevere igen efter to uger  (påsken tæller ikke med, så ca. den 19. april) og går til eksamen
to uger efter igen, dvs. i uge 18 og 19.

På studienævnets møde d. 27. januar blev vi bedt om, at tage stilling til hvilken af disse løsninger,
der er den bedste. Da vi ikke vidste, hvad I mener om det, har vi udsat beslutningen. Derfor vil
vi gerne bede jer, der er berørt af det, finde ud af hvad I foretrækker. Så vidt vi kan se. er fordelen
ved den første model, at man får mere tid til at læse til anatomieksamen, og at tingene bliver som
man troede de blev (efter lektionskataloget). Fordelene ved den anden model er bl.a., at man
afslutter tidlig medicin og sundhedspsykologi i god tid før anatomi (minimum 2 uger før spot),
at man får sommerferie før, og at underviserne ikke er bitre over at måtte udsætte deres sommer-
ferie.....
Da alt dette skal afklares rimeligt hurtigt, beder vi jer formidle til jeres holdrepræsentant(er)  hvad
holdets holdning er, og vi opfordrer holdrepræsentanterne til at møde op til

HR-MØDE MANDAG D. 8/2 I MSR�S KONTOR (1.2.5) KLOKKEN 12.00
(Det er i bygning 1, på første sal, lige når man er gået op af trappen fra kantinen)

Vi ved godt, at I ikke har undervisning før da, men håber I finder en måde at snakke sammen på
alligevel. Har i nogle spørgsmål, så kontakt Simon Serbian på tlf. 2084 3502 eller Birgitte Rode
på 3296 1648.

Med venlig hilsen

Det Medicinske Studenterråds repræsentanter i Studienævnet for Medicin.

Fase II

LOKALEÆNDRINGLOKALEÆNDRINGLOKALEÆNDRINGLOKALEÆNDRINGLOKALEÆNDRING
11. SEMESTER ARBEJDSMEDICIN11. SEMESTER ARBEJDSMEDICIN11. SEMESTER ARBEJDSMEDICIN11. SEMESTER ARBEJDSMEDICIN11. SEMESTER ARBEJDSMEDICIN
22/3-99 kl. 10:00 - 12:00 undervises i lokale 16.1.05

22/3-99 kl. 13:00 - 15:00 undervises i lokale 16.1.05

7. SEMESTER FARMAKOLOGI: 7. SEMESTER FARMAKOLOGI: 7. SEMESTER FARMAKOLOGI: 7. SEMESTER FARMAKOLOGI: 7. SEMESTER FARMAKOLOGI: ÆN-ÆN-ÆN-ÆN-ÆN-
DRINGER TIL FORELÆSNINGER:DRINGER TIL FORELÆSNINGER:DRINGER TIL FORELÆSNINGER:DRINGER TIL FORELÆSNINGER:DRINGER TIL FORELÆSNINGER:
28.01 �Introduktionen� bliver ved J. Schou.

19.02 Emnet bliver �Hjerteglykosider og andre inotrope stoffer� ved S. Christensen.

25.02 Emnet bliver �Lægemiddelbivirkninger� ved J. Schou.

5.03 �Almen toksikologi...� bliver ved S. Edelfors

Med venlig hilsen

Ole Steen Jørgensen
Kursusleder i Farmakologi

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-
DIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDER
- Byder velkommen til forårssemesteret 1999

LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske procedu-
rer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateter-
anlæggelse, avanceret genoplivning, GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM program-
mer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.
Også dette semester vil vi afholde kurser i udvalgte kliniske færdigheder. Kurserne foregår tors-
dage ml. 16-20 semesteret igennem. Hvis behov opstår vil der også blive lavet kurser på tirsdage
i samme tidsrum.

Åbningstider for LKF

Hverdage Weekend
PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17

Kurser i LKF

Dato Tidspunkt Kursus Pladser
180299 16.00-17.30 Kateter (mand) 6
180299 18.00-19.30 Kateter (mand) 6
250299 16.00-17.30 Kateter (mand) 6
250299 18.00-19.30 Kateter (mand) 6

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker på tlf 35455407 på hverdage mellem 13-20 og i weekender ml. 9-17. Hvis man
har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne
for deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret.
NBHusk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for ram-
pen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

Studietilbud

PSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALYSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.
Seminar om forholdet mellem psykoanalyse og psykoterapi set ud fra Jacques
Lacans ideer. Seminaret ledes af Laurits Lauritsen og René Rasmussen i
samarbejde med Psykoanalytisk Kreds. Det finder sted den anden lørdag i
måneden.
Lørdag d. 13.2.99: Metaforen i den psykoanalystiske lytteproces. v/Judy
Gammelgaard, psykoanalytiker og psykolog.
Tid og sted: Kl. 15.00-17.00 i Vesterbro kulturhus, Lyrskovsgade.

Arrangør: Oplægsholdere og Psykoanalytisk Kreds.

FORSKNINGSDAGFORSKNINGSDAGFORSKNINGSDAGFORSKNINGSDAGFORSKNINGSDAG
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet holder forskningsdag den 6. maj 1999. Der vil være ak-
tiviteter hele dagen koncentreret omkring vandrehallen og Lundsgaard Auditorium.

Dagen starter med fremvisning af posters samt mulighed for at søge information ved de opstillede
stande om bl.a. EU-ansøgninger, patenter, arbejdsmiljø o.m.a. Der vil være fremlæggelse af ud-
valgte posters og en OSVAL II opgave i Lundsgaard.

Efter frokost holdes der to foredrag om cancer med deltagelse af bl.a. Keld Danø fra Rigshospi-
talet.

Alle forskere og studerende med tilknytning til fakultetet opfordres til at deltage aktivt på selve
dagen med posters. Skulle du derfor være interesseret i at få din poster med den 6. maj, skal du
være opmærksom på tilmeldingsfristen den 19. februar 1999.

Send titel og navn på forfatter(e) til Kirsten Jung, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh.
N. Evt. abstracts sendes til Kirsten på e-mail: KJU@adm.ku.dk

Hvis du har spørgsmål om postersessionen, er du velkommen til at kontakte lektor Jørgen Olsen,
IMBG, tlf. 35 32 78 07, e-mail: jolsen@biobase.dk

Vel mødt � også gerne uden poster!
Line Veilex

Studiet
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Symposier
MINI-SYMPOSIUM I MEDICINSKMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSKMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSKMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSKMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK
KVINDE- OG KØNSFORSKNING PÅKVINDE- OG KØNSFORSKNING PÅKVINDE- OG KØNSFORSKNING PÅKVINDE- OG KØNSFORSKNING PÅKVINDE- OG KØNSFORSKNING PÅ
PANUM INSTITUTTETPANUM INSTITUTTETPANUM INSTITUTTETPANUM INSTITUTTETPANUM INSTITUTTET.....

Kontaktpersoner: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson
tlf. 35 32 79 70 eller sekretær Marianne Holck Christensen tlf. 35 32 79 67
Afdeling for Medicinsk Kvinde og Kønsforskning, Inst. for
Folkesundhedsvidenskab, Blegdamsvej 3, 2200 København N

Tid: 15/2 kl. 14.15-16.00
Sted: Mini Aud II (29-01-32)
Emne: Køn, seksualitet og kognition - en introduktion.
Seksualitet og begavelse: Sammenhænge mellem intelligensniveau og seksuel
adfærd blandt 20-26 årige kvinder og mænd.
Undervisere: Lektor Birgit Petersson og cand.psyk. Carolina Ripa

Tid: 1/3 - kl. 14.15-16.00
Sted: Mini Aud. II (29-01-32)
Emne: Seksualitetens udvikling hos voksne kvinder og kønsforskelle - belyst
ud fra en kohorteundersøgelse af de samme mænd og kvinder som henholdsvis
50-, 51- og 60-årige.
Undervisere: Læge Lene Falgaard Jensen

Tid: 8/3 - kl. 14.15-16.00
Sted: Mini Aud. II (29-01-32)
Emne: Seksualitet i 3. generationer
Underviser: Overlæge Karin Garde

INVITINVITINVITINVITINVITAAAAATIONTIONTIONTIONTION
til     HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN�s
ÅBENT HUS ONSDAG D. 24. FEBRUAR 1999  KL.15.00
HANNOVER AUDITORIUM
PANUM INSTITUTTET
 BLEGDAMSVEJ 3
 2200  KØBENHAVN N

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

På gensyn!!! Studienævn for humanbiologi

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

MEDICINSK-HISTORISK MUSEUMSMEDICINSK-HISTORISK MUSEUMSMEDICINSK-HISTORISK MUSEUMSMEDICINSK-HISTORISK MUSEUMSMEDICINSK-HISTORISK MUSEUMS
FOREDRAGSRÆKKEFOREDRAGSRÆKKEFOREDRAGSRÆKKEFOREDRAGSRÆKKEFOREDRAGSRÆKKE
Forår 1999

7.2. Torben Schiødt:
Mikroskopets historie

14.2. Mogens Norn:
Brillernes historie

21.2. Ion Meyer:
Knogler, moselig og mumier
Bevaring af humant materiale
på danske museer.
Hvorfor og hvordan

28.2. Mogens Osler:
Fødselshjælpens historie.

7.3. Inge Reimann:
Skudsår, krudt og kugler

14.3. Niels W.Bruun:
Lægen Thomas Bartholin som
brevskriver

Søndage kl. 12-13 sted: Bredgade 62 fri adgang

NORDISK LUNGEKONGRES 1999 PÅNORDISK LUNGEKONGRES 1999 PÅNORDISK LUNGEKONGRES 1999 PÅNORDISK LUNGEKONGRES 1999 PÅNORDISK LUNGEKONGRES 1999 PÅ
INTERNETTETINTERNETTETINTERNETTETINTERNETTETINTERNETTET
Den 39. Nordiske Lungekongres finder sted i København fra 10.-12. Juni 1999 på Panum
Instituttet. Kongressens hjemmeside kan nu besøges på internettet. Her bliver det videnskabelige
program løbende opdateret, og man kan udskrive formularer til abstracts og tilmelding. Du kan
besøge kongressen på:

http://www.respiratory-congress.dk

Kongressen byder blandt andet på mere end 120 inviterede foredragsholdere i 3 auditorier, frie
foredrag og posters, sidste nyt om bronkoskopi (incl LIFE og TBNAB) via direkte video-trans-
mission fra Amtssygehuset i Gentofte, kursus i lungefysioterapi, møde i Scandinavian Sarcoidosis
Association og firmaudstillinger. Dertil kommer et omfattende socialt program med bl.a. en utra-
ditionel og aktiv gallamiddag i Eksperimentariet. Deadline for tilmelding af abstracts er 28. februar
og for tilmelding til kongressen 31. marts 1999. Paul Clementsen

TORTUR OG DEN MEDICINSKETORTUR OG DEN MEDICINSKETORTUR OG DEN MEDICINSKETORTUR OG DEN MEDICINSKETORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSIONPROFESSIONPROFESSIONPROFESSIONPROFESSION
1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre)

Tid: Mandag den 8. marts 1999 kl. 9.30-16.00

Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: Formålet med seminaret er at forberede læger på at medvirke til at afskaffe tortur og
anden umenneskelig behandling.
Der gennemgås følgende emner:
- national og international lovgivning om tortur
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til retshåndhævelse
  (�Doctors at Risk�)

Undervisere: Personale, fortrinsvis læger ansat ved RCT

Program: Endeligt program udsendes til deltagerne

Materiale: Uddeles i forbindelse med undervisningen

Tilmelding: Senest mandag den 22. februar 1999
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107, 1014 København K
Telefon: 33 76 06 00, Fax: 33 76 05 10, E-mail: annette_hart@RCT

Kontaktperson: Uddannelseskoordinator Annette Hart Hansen

HUMANITY IN ACTIONHUMANITY IN ACTIONHUMANITY IN ACTIONHUMANITY IN ACTIONHUMANITY IN ACTION
Et amerikansk-hollandsk-dansk
menneskerettighedsprojekt

Humanity in Action (HIA) afholder et program om menneskerettigheder i
København og Amsterdam fra den femte juni til den tredje juli 1999.  Ti
studerende ved videregående uddannelser i Danmark vil kunne deltage i
programmet.  Dette og et lignende program i Holland er skabt i samarbejde
mellem HIA, Johns Hopkins University og The United States Holocaust
Memorial Museum, Washington D.C.

HIA opfordrer studerende ved videregående uddannelser i Danmark til at søge
om deltagelse i programmet i 1999.  Ansøgere skal være studerende med gode
resultater ved videregående uddannelser, være flydende til engelsk både
skriftligt og mundtligt, være til rådighed for programmet i København fra
den femte juni til den tredje juli 1999 og kunne bevise et forudgående
engagement i minoritetsrettigheder og/eller menneskerettigheder.

For at sikre at deltagerne har de bedste muligheder for at få fuldt udbytte
af programmet, betaler HIA alle udgifter som er relateret til programmet.
Danske og hollandske deltagere vil også blive tilbudt et ugelangt ophold
ved the United States Holocaust Memorial Museum i efteråret 1999 betalt af
HIA (udrejse og hjemrejse datoer er endnu ikke fastlagt).

Interesserede kan få yderligere oplysninger om HIA programmet 1999
ansøgningsproceduren på HIAs Internet adresse:

http://gvnet.com/humanity-in-action

Eller ved at  kontakte HIA¹s danske koordinator:

Torben Staur
Margerittens Kvarter 7C
2620 Albertslund
43 62 56 11
staur@post.tele.dk

Ansøgningsfristen udløber den 1. marts, 1999.  Ansøgere kan forvente svar
inden den 15. marts, 1999.

Projektet er i Danmark støttet af Politiken og SAS

Studiet
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 NYE BØGER FRA NYE BØGER FRA NYE BØGER FRA NYE BØGER FRA NYE BØGER FRA

FORENINGEN AF
DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG
KØBENHAVN - ÅRHUS - ODENSE

PSYKIAPSYKIAPSYKIAPSYKIAPSYKIATRITRITRITRITRI
En lærebog om voksnes psykiske sygdomme
er tænkt som et kortfattet alternativ til den meget omfattende Klinisk
Psykiatri fra Munksgaard. Ønsket var en lærebog opbygget omkring
diagnosesystemet ICD-10, omfattende de vigtigste voksenpsykiatriske
sygdomme man møder i psykiatriundervisningen og på klinikophold.
Den skulle være kortfattet, systematisk og anvendelig som opslags-
værk under klinikophold, forud for undervisning og desuden pensum-
dækkende i faget psykiatri

Sygdommene er typisk præsenteret ved en kort beskrivelse efterfulgt af
symptomer, undersøgelse og diagnostik, differentialdiagnoser, epide-
miologi, behandling samt forløb og prognose. De fleste sygdomme er
desuden eksemplificeret ved en casestory.

Red.: Per Vestergaard og Thorkil Sørensen.  1.udgave. 1.oplag. 1998. 304 sider. Indbundet.
2 farver. ISBN: 87-7749-173-4.  298,50 inkl.moms.

BASAL OG KLINISK MIKROBIOLOGI, 2.UDGABASAL OG KLINISK MIKROBIOLOGI, 2.UDGABASAL OG KLINISK MIKROBIOLOGI, 2.UDGABASAL OG KLINISK MIKROBIOLOGI, 2.UDGABASAL OG KLINISK MIKROBIOLOGI, 2.UDGAVEVEVEVEVE

I basal og klinisk mikrobiologi har man lagt vægt på at lave en bog der
er tilpasset den kliniske hverdag på de danske hospitaler. Den adskiller
sig fra de gængse udenlandske lærebøger ved hovedsageligt at være
skrevet af læger, og den er rettet mod såvel studenter som postgraduate.
Med henblik på eksamensafgrænsning til den medicinske eksamen i
mikrobiologi, er den skrevet med to tydeligt forskellige skrifttyper, så
det eksamensrelevante træder frem.  På trapperne er også en læse-
vejledning, der tager udgangs punkt i bogen.

Basal og klinisk mikrobiologi. 2.udgave. 1.oplag. Redaktion: Niels
Høiby. 1998. 543 sider. Indbundet. Farvebilleder. ISBN 87-7749-176-
9 548,00 inkl.moms

ORORORORORTOPÆDISK KIRURGI. 4.UDGATOPÆDISK KIRURGI. 4.UDGATOPÆDISK KIRURGI. 4.UDGATOPÆDISK KIRURGI. 4.UDGATOPÆDISK KIRURGI. 4.UDGAVEVEVEVEVE
 Bogen er 4. udgave af en af forlagets mest kendte bøger. Bogen er brugt
af såvel stud.med´er med henblik på  embedseksamen eller i vikariat,
samt læger i turnus eller introduktionsstilling på ortopædkirurgisk afde-
ling. Den er anerkendt som hovedværket på dansk inden for ortopæd-
kirurgi og er fast bestanddel på mange ska - destuer og ortopædkirurgiske
afdelinger.

Ortopædisk kirurgi. 2.udgave. 1.oplag. Redaktion: Otto Sneppen, Cody
Bunger, Ivan Hvid. 1998. 683 sider. Indbundet. Farvebilleder. ISBN
87-7749-173-4. 665,00 kr. inkl.moms.

Biblioteket
KURSUS OVERSIGT � FORÅR 99KURSUS OVERSIGT � FORÅR 99KURSUS OVERSIGT � FORÅR 99KURSUS OVERSIGT � FORÅR 99KURSUS OVERSIGT � FORÅR 99
Uge 6 Torsdag d. 11. februar kl. 16-18: COSMOS   Vil foregå på DNLB
Uge 7 Onsdag d. 17. februar kl. 16-17.30: INTERNET   Vil foregå På Mediateket

Tirsdag d. 16. februar kl. 16-18: MEDLINE   Vil foregå på DNLB
Uge 8 Mandag d. 22. februar kl. 14-16: MEDLINE  OVID WEB  Vil foregå på Panum

Biblioteket
Uge 9 Torsdag d. 4. marts kl. 16-18: COSMOS   Vil foregå på DNLB
Uge 10 Onsdag d. 10. marts kl. 16-17.30: INTERNET   Vil foregå På Mediateket
Uge 12 Mandag d. 22. marts kl. 14-16: INTERNET  Vil foregå på Panum Bibliote

ket
Onsdag d. 24. marts kl. 16-18: MEDLINE   Vil foregå på DNLB

Uge 15 Onsdag d. 14. april. kl. 16-18: MEDLINE   Vil foregå på DNLB
Uge 16 Onsdag d. 21. april kl. 16-17.30: INTERNET   Vil foregå På Mediateket

Mandag d. 19. april kl. 14-16: MEDLINE  OVID WEB  Vil foregå på Panum
Biblioteket

Uge 18 Tirsdag d. 4. maj kl. 16-17.30: INTERNET   Vil foregå På Mediateket
Uge 20 Mandag d. 17. maj  kl. 14-16: INTERNET  Vil foregå på Panum Bibliote

ket

Gratis kurser for de studerende på Panum Instituttet.

Tilmelding til Panum Bibliotekets kurser skal ske ved deres skranke. Tilmelding kan også ske
på tlf. 35 32 73 93 eller email: jolly@panbib.ku.dk

Tilmelding til Mediatekets (tidl. Studenterbiblioteket) og DNLB´s kurser foregår ved person-
lig henvendelse i Mediateket eller på telefon 35 32 73 84 eller email: studbib@stud.mdb.ku.dk

Bemærk at alle kurser på Panum Biblioteket er i tidsrummet 14-16 og kurserne på Mediateket og
DNLB er i tidsrummet  16-18

For kurserne på Mediateket og Panum Biblioteket gælder det, at der skal være min. 5 tilmeldinger
før kurset bliver gennemført og max. 10 deltagere pr kursus. Kurserne på DNLB skal der være
min. 5 tilmeldinger og max. 18  deltagere pr kursus.

For bibliotekerne gælder det, at såfremt et kursus er overtegnet eller andre kurser ønskes, kan der
oprettes ekstra kurser.

STUDENTERBIBLIOTEKET HAR ÆN-STUDENTERBIBLIOTEKET HAR ÆN-STUDENTERBIBLIOTEKET HAR ÆN-STUDENTERBIBLIOTEKET HAR ÆN-STUDENTERBIBLIOTEKET HAR ÆN-
DRET NADRET NADRET NADRET NADRET NAVN TIL: VN TIL: VN TIL: VN TIL: VN TIL: MEDIAMEDIAMEDIAMEDIAMEDIATEKET -TEKET -TEKET -TEKET -TEKET -
DNLB´S ELEKTRONISKE BIBLIOTEKDNLB´S ELEKTRONISKE BIBLIOTEKDNLB´S ELEKTRONISKE BIBLIOTEKDNLB´S ELEKTRONISKE BIBLIOTEKDNLB´S ELEKTRONISKE BIBLIOTEK
Studenterbiblioteket på Panum Instituttet har skiftet navn og status fra og med den 1. januar 1999.
Det nye navn er: Mediateket - DNLB´s Elektroniske Bibliotek. Biblioteket er en filial af DNLB
(Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek), men financieres af DNLB og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i fællesskab.
Københavns Kommunes Biblioteker er ikke mere en del af biblioteket og deres funktion ophørte
ved udgangen af 1998. Mediateket vil i fremtiden opretholde, at der på biblioteket findes et udbud
af aviser og tidsskrifter. Der vil også fortsat blive indkøbt skønlitteratur, faglitteratur, videoer og
musik cd´er.
Traditionen med at afholde et arrangement på Panum med en aktuel foredragsholder fortsætter
også. Vi har planer om et arrangement både her i foråret og et til efteråret. Mediateket vil samarbejde
tættere med Panum Biblioteket bl.a. omkring afholdelse af kurser på bibliotekerne. Kurserne
bliver også koordineret med DNLB, så der på de tre biblioteker tilbydes et bredt udvalg af kurser
til de studerende på Panum Instituttet.

Med venlig hilsen Mediatekets personale

Bøger
Tid: 15/3 - kl. 14.15-16.00
Sted: Mini Aud. II (29-01-32)
Emne: Moderne seksualitet - lyst eller nød?
Underviser: Lektor Bo Møhl

Tid: 29/3 - kl. 14.15-16.00
Sted: Mini Aud. II (29-01-32)
Emne: Hvad skal man med kønnet i forskning om seksualitet?
Underviser: Antropolog Margrethe Silberschmidt

Tid: 12/4 - kl. 14.15-16.00
Sted: Mini Aud. II (29-01-32)
emne: Overdrivelse og hentæring. Hvad demonstererer kønskarakteren i
masochismen?
Underviser: Seniorforsker Karin Bang

Undervisningen er tværfaglig og henvender sig til alle med interesse for
medicinsk Kvinde- og Kønsforskning. Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYT

Velkommen tilbage til et nyt semester eller - for nogle vedkommende � velkommen på læge-
studiet. UNIVERSITETSBOGLADEN er klar med lærebøgerne og meget andet til dit studium.
De første fjorten dage af februar har vi to kasseapparater i gang, så vi kan minimere jeres ventetid
mest muligt. Har du spørgsmål eller problemer i forbindelse med bogvalg, må du endelig spørge
personalet � det er faktisk det, vi er der for. Følg med i MOK: Her bringer vi løbende information
om nye bøger, nye udgaver, bøger der er udsolgt, gode tilbud og meget mere gennem hele
semesteret.

Vores bogliste ligger nu opdateret på
UNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENs hjemmeside
www.universitetsbogladen.dk.

Sundhedspsykologi
Der er kommet ny lærebog i dette fag, idet den tidligere anvendte bog er udsolgt fra forlaget. Den
nye bog er:
Stoudemire: Human Behavior � An Introduction for Medical Students

3. udg., 1998, 477 s., hft. DKK 320,00
Desværre vil bogen først være på hylderne i næste uge.

Bogladen

Studiet & Bøger
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Annoncer
FØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGES
ANATOMI
Heinz Feneis, anatomisk billedordbog, 2. udgave, sælges for 100. Munksgaard (nypris 270,-)
FYSIOLOGI
Despopoulos, Physiology, color atlas, sælges for 150. 4. udgave (nypris 210,-)
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave, sælges for 300.Anbefalet lærebog (nypris 495,-)
FARMAKOLOGI
Katzung, Basic and Vlinical Pharmacology, 5. udgave, sælges for 150. (nypris 465)
Neal, Pharmacology at a glance, 3. udgave, sælges for 100. (nypris 100)
IMMUNOLOGI
Bendixen, basal og klinisk immunologi, sælges for 200. FADL (nypris 532,50). - inklusive
FADLs kompendium i immunologi
MIKROBIOLOGI OG FARMAKOLOGI
en komplet samling af kompendier og pensumbeskrivelser sælges for 250 i fotokopi med stærk
spiralryg: farmakologi, bakteriologi og mykologi, virologi, parasitologi, transfusionsmedicin.
(bogprisen ville være  720 kr)
Højby, Klinisk mikrobiologi
PSYKIATRI
Hemmingsen, Ralf. Klinisk psykiatri, 1. udgave, anbefalet lærebog i København
(nypris 750,-) sælges for 500
(inklusive FADLs opgavesamling + gamle eksamensopgaver og mønsterbesvarelser)
Vestergaard, Psykiatri, anbefalet lærebog i Århus, (nypris; 298.50). sælges for 150

HENVENDELSE:
Charlotte på 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

BØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGES
N. Michelsen m.fl.: Klinisk Socialmedicin250,-
Sociale ydelser 98 35,-

Henv.: Tlf. 35424402

FOREDRAG OM SUNDHED OG VITFOREDRAG OM SUNDHED OG VITFOREDRAG OM SUNDHED OG VITFOREDRAG OM SUNDHED OG VITFOREDRAG OM SUNDHED OG VITA-A-A-A-A-
LITETLITETLITETLITETLITET
Transcendental Meditation er er verdens ældste metode til et nyt og bedre liv.

Teknikken giver dyb hvile i sind og krop og medfører dermed en dybtgående regenerering og
fornyelse af nervesystemet. Derfor er mange læger begyndt at anbefale
Transcendental Meditation som et middel mod stress og som en holistisk vej til forebyggelse af
sygdom. I England betaler sygesikringen fuld pris for et TM-kursus, hvis lægen
udskriver recept på det.

Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede. Over 400 videnska-
belige undersøgelser udført på universiteter og forskningsinstutitioner verden over  (offentlig-
gjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter) viser, at Transcendental Meditation genskaber
den naturlige balance i sind, krop og adfærd.

Bl.a. ser man, at blodtryk reduceres, asthma bedres, angst og uro bedres, stamning reduceres,
angina pectoris patienter bedres markant, insomnia bedres, nervøse lidelser reduceres, vægten
normaliseres, og den biologiske alder falder betydeligt.

Dette skyldes formentlig visse konkrete fysiologiske ændringer, der finder sted under udøvelsen
af teknikken.  Således er det vist, at serotonin niveauet øges, plasma  cortisol og plasma laktat
falder, stofskiftet reduceres, åndedrætsfrekvens og hjertefrekvens reduceres, samtidigt med at
blodgennemstrømningen og hudmodstanden øges.  EEG undersøgelser viser desuden øget
�coherence,� både i alpha og theta frekvenserne.

Resultatet er øget velvære, energi og livsglæde, som fører til bedre helbred og større vitalitet.
Mange oplever desuden bedre hukommelse, bedre koncentrationsevne og større mental klar-
hed.

Derfor er Transcendental Meditation et effektivt middel til fremme af sundhed, livskvalitet og
generelt velbefindende.

STED:  Indre By Medborgerhus, Ahlefeldtsgade 33
TID: TORSDAG den 4. februar kl. 17.30
Fri Entre
Alle med interesse for sundhed er velkomne.

Nærmere oplysninger fås hos læge Henrik Vestergård på tlf. 20 20 77 87

Makroskopisk anatomi
Medio april dvs. tids nok inden dissektionskurset udkommer den nye 5. udgave af Matthiessen
m.fl.: Regionær anatomi

Medicinsk kemi
Netop udkommet er den nye udgave af
Nielsen: Kemiske data

5. udg., 1999 DKK  98,50

Histologi
Medio februar forventes den nye og i spænding imødesete udgave af histologi lærebogen:
Geneser: Histologi

3. udg., 1999, 832 s.
Bog + Cd-rom DKK 898,00
Bog alene DKK 798,00
Cd-rom alene DKK 495,00

Cd-rom�en er et atlas med indlagt quiz.

Medicinsk mikrobiologi og immunologi
Til april forventer vi den nye udgave af af den danske immunologibog
Bentzen m.fl.: Basal og klinisk immunologi

3. udg., 1999
Desuden regner vi med udgivelse af ny udgave af Læsevejledning i parasitologi i løbet af næste
uge.

Genetik
Der er kommet ny lærebog i faget:
Mueller et al.: Emery�s Elements of Human Genetics

10. udg., 1998, 369 s., hft. DKK 295,00

Klinisk socialmedicin
Sociale ydelser 1999 forventes udgivet lige omkring 1. marts

Børne- og ungdomspsykiatri
Netop udkommet er:
Hove Thomsen m.fl.: Børne- og ungdomspsykiatri � en lærebog om børns og unges psykiske
sygdomme

1. udg., 1999, 283 s., indb. DKK 298,50

Oto-rhino-laryngologi
Så er den nye udgave af lærebogen på trapperne:
Jepsen m.fl.: Øre-, næse-, halssygdomme � hoved- og halskirurgi

9. udg., 1999, ca. DKK 650,00
Udgivelsen forventes ultimo februar

Oftalmologi
Bertelsen: Ny nordisk lærebok i oftalmologi er udsolgt fra forlaget og vil ikke blive genudgivet.
Den er således ikke til at skaffe som ny. Forhør jer hos underviserne vedr. alternativ. I amtet
anvendes Lund-Andersen: Øjensygdomme (basisbog), 4. Udg., 1995, 256 s., hft. DKK 268,00

Kirurgi
Ultimo maj forventes Kirurgisk kompendium � kittelbog at udkomme

Medicin
Bendixen m.fl.: Medicinsk kompendium 1-2

15. udg., 1999 forventes udgivet medio/ultimo marts
Medicinsk kompendium � lommehåndbog

2. udg., 1999 forventes udgivet i 3. kvartal

Bøger & Annoncer
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ASSISTENT/STUD.MED.ASSISTENT/STUD.MED.ASSISTENT/STUD.MED.ASSISTENT/STUD.MED.ASSISTENT/STUD.MED.
M. BOPÆL NÆR HILLERØD

Til videnskabelig undersøgelse (akut behandlingsforsøg) søges på tilkaldebasis (dag/aften) en
assistent til deltagelse i praktiske opgaver vedrørende EKG, vurdering af behandlingseffekt,
blodprøvehåndtering med mere. Løn efter aftale.

Henvendelse: Michael Langemark & Birthe Krogh Rasmussen, Neurologisk afdeling, Hillerød
Sygehus (tlf. 48 29 42 47)

DELDELDELDELDELTTTTTAGELSE I EN KLINISKAGELSE I EN KLINISKAGELSE I EN KLINISKAGELSE I EN KLINISKAGELSE I EN KLINISK
AFPRØVNINGAFPRØVNINGAFPRØVNINGAFPRØVNINGAFPRØVNING

Vi søger raske unge mennesker mellem 18 og 40 år, som gerne vil deltage i et klinisk forsøg.
Formålet med forsøget er at undersøge, hvor godt fire forskellige kosttilskud optages i blodet fra
tarmen. Vi har udviklet en ny substans, som forbedrer optagelsen af indholdsstoffer i kosttilskud
i blodet. Derfor vil vi gerne måle, hvor meget mere kosttilskud der optages fra tarmen med den nye
metode.
Undersøgelsen omfatter mellem to og fire forsøgsdøgn med en uges mellemrum. Hver forsøgs-
gang møder deltagerne om morgenen på vores afdeling. Sammen med et normalt morgenmåltid
får deltagerne  kosttilskud i form af kapsler. Den anvendte dosis giver erfaringsmæssigt ikke
ubehag eller bivirkninger.
I løbet af hvert forsøgsdøgn vil du få taget omkring 18 blodprøver. Men du skal kun stikkes få
gange for at få taget disse blodprøver, fordi de fleste kan tages fra en lille plastikslange som bliver
lagt i armen en gang. De planlagte blodprøver er ikke af en størrelsesorden eller frekvens, som
er forbundet med risici.
Blodprøverne vil senere hen blive analyseret for indholdet af kosttilskud.
Deltagerne modtager godtgørelse for ubehag og transport imellem 1 000 kr. (for 2 forsøgsdøgn)
og 2 000 kr. (for 4 forsøgsdøgn).
Kun kvinder der bruger p-piller eller spiral kan deltage i undersøgelsen.
Undersøgelsen findes sted imellem Februar og maj 1999, i Københavns Forskerpark Symbion
Fruebjergvej 3, 2100 Kbh. Ø.
Undersøgelsen er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiks-
berg Kommuner, med j.nr. 01-408/98.
Hvis du er interesseret i at deltage, så ring til OLE RASMUSSEN, INSTITUT FOR DROGEANALYSE A/S,
TLF.: 39 17 99 29

SKOLARSTIPENDIUM 1 ÅRSKOLARSTIPENDIUM 1 ÅRSKOLARSTIPENDIUM 1 ÅRSKOLARSTIPENDIUM 1 ÅRSKOLARSTIPENDIUM 1 ÅR
Har du lyst til at arbejde med forskning det næste år?

På Gynækologisk obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital, starter vi et projekt med måling af
oxytocin- og b

2
-receptorer i myometrium og placenta fra gravide kvinder. Formålet er at belyse

nogle af de mekanismer, der er involveret i vé-arbejdet nærmere.
Du vil indgå på lige fod i en aktiv forskergruppe med deltagere fra såvel Gynækologisk obstetrisk
afdeling som Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum, samt Medicinsk Endokrinologisk afdeling,
Herlev Sygehus. Du vil under supervision få dit eget ansvarsområde med undersøgelser på kar
fra human placenta, men vil derudover få erfaring og berøring med følgende: Udarbejdelse af
studieprotokoller, etiske problemer i forbindelse med kliniske studier, gennemførelse af forsøg,
resultatbearbejdning, fremstilling af publikation.
Du bliver selvfølgelig medforfatter på minimum 1-2 arbejder, sandsynligvis flere, og der vil
desuden kunne gennemføres OSVAL II opgave, samt være mulighed for fortsat forsknings-
karriere bagefter.

Løn: kr. 7.500,- mdl. i ét år, med start snarest muligt.

Interesserede bedes henvende sig til:
Professor Bent Ottesen
Gynækologisk-obstetrisk afdeling
Hvidovre Hospital
Tlf.: 36 32 36 32

LEDIGET LÆGEVIKARIALEDIGET LÆGEVIKARIALEDIGET LÆGEVIKARIALEDIGET LÆGEVIKARIALEDIGET LÆGEVIKARIATTTTT
FADL´s sekretariat har netop modtaget henvendelser vedr.
flg. vikariat:

Næstved Centralsygehus  , Neurologisk afd. i februar.

Du bedes kontakte sekretariatet såfremt du ønsker yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
FADL´s sekretariat
Tlf.: 35 39 26 41

KONTINGENTKONTINGENTKONTINGENTKONTINGENTKONTINGENT-----
BETBETBETBETBETALING TILALING TILALING TILALING TILALING TIL
FFFFFADLADLADLADLADL
Ja, så er der gået et halvt år siden
sidste opkrævning er blevet udsendt.
 Mandag den 1. februar l999 er der fremsendt giroopkrævning til
alle medlemmer. Kontingentet andrager 765,00 kr. for perioden l.
januar  - 31. juli l999. Sidste betalingsfrist er den 22. februar l999.

Kontingentet er sammensat af følgende beløbsstørrelser:

Kredsforeningens andel kr.  535,00
Hovedforeningens andel kr.  221,50
Forhandlingsfondens andel kr.       8,50
I alt kr.  765,00

I forhold til kontingentstørrelsen for l998 er kontingentet steget med 29,00 kr. Denne stigning er
udelukkende baseret på Hovedforeningens andel. På det konstituerende Hovedbestyrelses-
møde blev det lovet, at én af HB-repræsentanterne ville skrive et medlemsindlæg angående
kontingentforhøjelsen. Dette medlemsindlæg vil snarest blive bragt i MOK.

Kredsforeningens kontingentandel har været uændret siden l993.

Som noget nyt, er girokortene udsendt fra sekretariatet, hvorfor spørgsmål eller andet skal rettes
til sekretariatet.

Som lovet på generalforsamlingen håber FADL/sekretariatet at  pr. l. august l999 vil være muligt
at betale kontingentopkrævningerne via Betalingsservice.

Med venlig hilsen
f. FADL�s sekretariat
Anette og Linda

FADL

Vagtbureauet
GRUNDET SEMESTERSTGRUNDET SEMESTERSTGRUNDET SEMESTERSTGRUNDET SEMESTERSTGRUNDET SEMESTERSTARARARARARTSTRATSTRATSTRATSTRATSTRAVLHED KOM-VLHED KOM-VLHED KOM-VLHED KOM-VLHED KOM-
MER DER FØRST INDLÆG FRA VB I NÆSTE NR.MER DER FØRST INDLÆG FRA VB I NÆSTE NR.MER DER FØRST INDLÆG FRA VB I NÆSTE NR.MER DER FØRST INDLÆG FRA VB I NÆSTE NR.MER DER FØRST INDLÆG FRA VB I NÆSTE NR.
AF MOK.AF MOK.AF MOK.AF MOK.AF MOK.

KÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNATIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONER
Nu er Meddelelser, Januar 1999 fra Det internationale Kontor lagt ind på
http://www.ku.dk/sa/inter/

Nyt fra KU: Guide to Courses in English, Spring 1999

Nyt fra EU:
Socrates Programmet
* KU-kontaktpersoners frist for indstilling af danske studerende

1999-2000.
* Intensive sprogkurser i mindre talte sprog for Erasmusstuderende i

sommeren 1999.
Tempus Programmet
* Ansøgning om midler til Tempus samarbejde 1999-2000
* Godkendte projekter, Tempus Phare og Tacis 1998
* Folk til ekspertgrupper til udvælgelse af projekter i DGXXII, Bruxelles (NB -

INTERESSETILKENDEGIVELSE HASTER)
Det 5. Rammeprogram - Konference 1999
EU-USA - Samarbejdsprogram inden for højere uddannelse og Erhvervsuddannelse

Nyt for Norden: Norfa 1999
Priser og konkurrencer: The Euroclear Euro Grant 1999
Stipendier:
* Links til aktuelle opslag
* Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze 1999-2000. Frist 31.

januar 1999.
* Jean Monnet Project 1999-2000. Frist 8. februar 1999.
* Europakollegiet i Brügge, Belgien og Natolin, Warszawa. Pladser

1999-2000. NB - begrænset antal stipendier kan søges.

Med venlig hilsen
På kontorets vegne 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

Det Internationale Kontor

Annoncer & Indre Organer
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SIDSTE CHANCE
For at blive udsendt på et af u-landsgruppens projekter i
GHANA eller BOLIVIA
i denne omgang.
Kom og hør mere på
INFORMATIONSAFTEN
TORSDAG D. 4. JANUAR Kl. 20:00
på Panum, undervisningsgangen,
bygning 1, 2.sal (se opslag ved ankomst)

En gang om året, i februar, søger u-landsgruppen medicinstuderende, som har lyst til at arbejde
med primær sundhed i et tredje verdens land. Man har som medicinstuderende mulighed for at
blive udsendt med sin partner, som bliver ansat på lige fod med de medicinstuderende.

Svar på hyppigt stillede spørgsmål:
· Nej, det er ikke skidedyrt. Tværtimod får man løn og alle udgifter til kurser, bolig og bil
betalt.
· Nej, man skal ikke kunne tale spansk i forvejen for at komme til Bolivia. Man får
undervisning i Danmark plus udenlandsk sprogkursus-ophold betalt.
· Nej, 14 måneders udsendelse er ikke for lang tid. Tværtimod!
· Ja, det er en enestående oplevelse for livet.

Ansøgningsfrist d. 15/2-99 på IMCC-kontoret på Panum. Ansøgningsvejledning fås ved hen-
vendelse til sekretæren.
Besøg vores homepage - http://www.imcc.dk/copenhagen/uland
VI SES, TAG DIN KÆRESTE OG LÆSEMAKKER MED

Mvh. IMCC, u-landsgruppen

IMCC

IMCC-MÅNEDSMØDE AFHOLDES TORSDAG DEN 4.
FEBRUAR KL. 18.00 PÅ IMCC�S KONTOR 9.2.2.

KULKULKULKULKULTURAFTTURAFTTURAFTTURAFTTURAFTALESTIPENDIER TILALESTIPENDIER TILALESTIPENDIER TILALESTIPENDIER TILALESTIPENDIER TIL
DELDELDELDELDELTTTTTAGELSE I SPROGKURSER I ENAGELSE I SPROGKURSER I ENAGELSE I SPROGKURSER I ENAGELSE I SPROGKURSER I ENAGELSE I SPROGKURSER I EN
RÆKKE LANDE I SOMMEREN 1999RÆKKE LANDE I SOMMEREN 1999RÆKKE LANDE I SOMMEREN 1999RÆKKE LANDE I SOMMEREN 1999RÆKKE LANDE I SOMMEREN 1999

Under henvisning til tidligere opslag for Kulturaftalestipendier 1999-2000 til en række lande,
indkaldes herved ansøgninger til sommerstipendier til deltagelse i fortrinsvis sprogkurser i en
række lande i sommeren 1998. Sommerkurserne er fortrinsvis beregnet for studerende. For at
søge gennem Københavns Universitet skal man være indskrevet som studerende.

Tyskland (Hochschulsommerkursstipendier, DAAD): For tyskstuderende. Ansøgningsfrist:
19. Januar 1999. Er opslået særskilt i Universitetsavisens nr.  20, 1998 samt Humanist nr. 9/98.

Israel og Italien: Fristen for ansøgning til stipendier til sommersprogkurser i Israel og Italien i
1999 er udløbet.

Holland: Der mangler endnu afklaring om proceduren for ansøgning om stipendium til sprog-
kurser i Holland 1999. Rektorkollegiet forhandler med de hollandske myndigheder og vil kunne
give yderligere oplysninger. Henvendelse bedes rettet til: Rektorkollegiet, Vester Voldgade 121
A, 4., 1552 København V, Lis Hauschultz, tlf. 33 92 54 33, fax 33 92 50 75.

Med ansøgningsfrist 11. februar 1999:
Belgien (flamsk sprog) - 4 stipendier
Bulgarien - 4 stipendier
Grækenland - 2 stipendier
Holland - XX stipendier
Polen - 7 stipendier
Rumænien - 3 stipendier
Rusland - 6 stipendier (for russiskstuderende)
Slovakiet - 2 stipendier
Spanien - 5 stipendier (NB- man skal have spansk som fag)
Tjekkiet - 3 stipendier
Tyrkiet - 2 stipendier
Ungarn (sprog og økonomi) - 3-4 stipendier
Østrig - 2 stipendier (inden for sprog, musik eller bildende kunst).

Ansøgningsmateriale, der er identisk med materiale udleveret til ansøgere ved tidligere opslag
vedr. kulturaftalestipendier 1999-2000 (til længerevarende ophold), kan fås ved Det internatio-
nale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010 København K, tlf. 353 23902/353 22918, fax
353 23900, e-mail: bep@adm.ku.dk

Ansøgninger skal afleveres til Det internationale Kontor på ovennævnte adresse senest 11. fe-
bruar 1999.

De enkelte landes kursusbrochurer forventes først at foreligge i løbet af foråret 1999. Interesse-
rede bedes rette henvendelse herom direkte til Rektorkollegiet, som er den instans der står for den
endelige udvælgelse. Adressen er: Rektorkollegiet, Vester Voldgade 121 A, 4., 1552 Køben-
havn V, tlf. 33 92 54 33/32, fax 33 92 50 75.

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard
353 23899, elk@adm.ku.dk

GRØNLANDSOPHOLD 1999GRØNLANDSOPHOLD 1999GRØNLANDSOPHOLD 1999GRØNLANDSOPHOLD 1999GRØNLANDSOPHOLD 1999
Så er der igen mulighed for at komme til Grønland på et 1 måneders ophold.

I år er der følgende muligheder:

Hospital Måneder Antal stud./måned Kost inkl. Logi inkl.
Aasiaat Juli & August 1-2     +     +
Egedesminde
Ilulissat Juli -        September 1     +     +
Jakobshavn
Maniitsoq Juli & August 1     +     +
Sukkertoppen
Qaqortoq Juni & Juli 1     -     +
Julianehåb
Qasigianquit Juli & August 1-2     +     +
Christianshåb       (2 skal bo sammen)
Uummannaq April & Juni-august 1     +     +
Det hjerteformede fjeld

Hospitaler, som i år desværre ikke kan tage studerende: Tasiilaq (Ammasalik)
Hospitaler, som vi endnu ikke har hørt fra: Narsaq (Næsset)

Nanortalik
Qeqertarsuaq (Godhavn)
Sisimiut (Holsteinsborg)

Kravene til dig er at du har bestået mikrobiologi og farmakologi.
OBS: Opholdet godkendes som valgfrit klinisk ophold (VKO)

For yderligere information kontakt dit lokale IMCC kontor og få vores informationsfolder, rap-
porter fra tidligere ophold og/eller besøg grønlandshjemmesiden hos IMCC.

Ansøgningsskemaer fås på IMCC kontorene og ansøgningsfristen er mandag d 15. februar
1999.
Ansøgerne fordeles efter først til mølle princippet �og dine chancer er større hvis du skriver flere
prioriteter på.
Ansøgningerne sendes/faxes/afleveres til IMCC kontoret i København.

Efter pladserne er fordelt sikrer du dig din plads ved at betale et administrationsgebyr på kr 600,-

Med venlig hilsen
IMCC
Grønlandsgruppen ved Iben Jørgensen og Stine Marcussen E-mail marcus @mdb.ku.dk Tele-
fon 35 43 03 39, Panuminstituttet 9.2.2.  Blegdamsvej 3B  2200 København N Fax 35 32 64 10

INVITINVITINVITINVITINVITAAAAATION TILTION TILTION TILTION TILTION TIL
STUDIEGRUPPE ISTUDIEGRUPPE ISTUDIEGRUPPE ISTUDIEGRUPPE ISTUDIEGRUPPE I
ANTROPOSOFISK MEDICINANTROPOSOFISK MEDICINANTROPOSOFISK MEDICINANTROPOSOFISK MEDICINANTROPOSOFISK MEDICIN

Antroposofi, der betyder visdom om mennesket, er en livslære grund-
lagt af den østrigsk filosof Rudolf Steiner i begyndelsen af dette år-
hundrede. Antroposofi beskæftiger sig med et helhedssyn af men-
nesket (både som fysisk og åndeligt væsen), men også med de kræf-
ter, der udspiller sig i kulturen og naturen. F.eks. har både biodyna-
misk landbrug og bevægelseskunstarten eurytmi deres rødder i
antroposofien - og det samme gælder selvfølgelig også for antroposofisk medicin, der beskæf-
tiger sig med en holistisk forståelse og behandling af sygdom.

Vi er en lille gruppe medicinstuderende, der i et par år jævnligt har mødtes for sammen at læse om
og diskutere antroposofisk medicin og livssyn. Dette vil vi fortsætte med i det nye år, og vi vil nu
begynde at læse en ny og lettilgængelig bog om emnet. Det første møde er tirsdag d. 9. februar
kl. 19:30 på Skt. Georgs vej 15 (Frederiksberg). Herefter vil vi mødes samme tid og sted hver
3. uge; dvs. tirsdag 2/3, 23/3, 13/4, 4/5 og 25/5. Alle er meget velkomne, også selvom du intet
forhåndskendskab har til Rudolf Steiner eller antroposofi.
Hvis du er interesseret eller har spørgsmål bedes du kontakte Christian (tlf.: 38 10 37 72)
eller Ida Marie (tlf.: 36 46 37 86).

GIM

Indre Organer

ET OPRÅB!ET OPRÅB!ET OPRÅB!ET OPRÅB!ET OPRÅB!
Kursus i Shamanistiske metoder
Så er tiden inde til at følge op på foredraget om Shamanismens syn på sundhed og sygdom, som
Gim-gruppen afholdt i novenmber sidste år.
Kurset i shamanistiske metoder afholdes den 14-15. februar,  hvor vi til lejligheden har lejet en
hytte i Valsø.
Antropologen og shamanismen Jonathan Horwitz vil forestå kurset hvor alle nysgerrige
stud. med �er skal være velkomne.
Hele kurset samt ophold vil beløbe sig til kun 300 kr. excl. Transport, da Bjarne har gjort sig
umage med at søge støtte fra div. Instanser.
Hvis du er besiddelse af en alm. nysgerrighed, der inspirerer dig til at tage med andre medicinstu-
derende ud for at opleve et anderledes syn på mennesket og dets evner, så ring til Kim, Katrine
eller Bjarne for mere info eller tilmelding.

Kim � 3325-4533
Katrine- 3585-8774
Bjarne- 3543-2465
Med Venlig Hilsen GIM



15

MSR side nr. 8 • 3. februar 1999 • 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/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Følg med på nettet !
Det Medicinske Studenterråd har
hjemmeside på adressen:
http://www.studmed.ku.dk/msr/
Her kan du læse om møder og aktuelle
emner. Desuden kan du finde dine
studenterrepræsentanter (mail/tlfnr.).

Velkommen til et nyt studenterpolitisk semester
Efter stor valgsejr i december er Det Medicinske Studenterråd klar til at
arbejde i det nye stemester. Semesteret byder på intenst arbejde med
udformning af den nye studieplan. Desuden er der nye stemninger for det
studenterpolitiske liv på landsplan.

Det Medicinske Studenterråd har holdt en kort
juleferie. Der har været møder i Studienævnet
for Medicin mv. til ganske tæt på julen, og de
første par møder er allerede afholdt i januar. Med
en ny studieordning, der skal igangsættes til
september, er der intet, der tyder på, at foråret
blive mere roligt.

Valg til de styrende organer
Det Medicinske Studenterråd opstillede bl.a.  via
Forenede Studenterråd i december måned
kandidater til alle tre niveauer af universitetets
styrende organer i forbindelse med valget af nye
studenterrepræsentanter: Studienævnet for
Medicin, Det Sundhedsvidenskabenlige
Fakultetsråd og Konsistorium. Til de både
studienævn og fakultetsråd var der fredsvalg -
dvs. ingen konkurerende lister opstillede; men
til Konsistorium var der kampvalg som
sædvanlig.

Stor valgsejr
Med over 90% af stemmerne vandt Forenede
Studenterråd valget stort. Derfor er alle tre
studenterrepræsentanter i Konsistorium igen fra
Forenede Studenterråd.

Kend dine repræsentanter
Herunder kan du se, hvem der repræsenterer dig
fra Det Medicinske Studenterråd:

Studienævnet for Medicin:
- Louise Isager (louisei@mdb.ku.dk)
- Simon Serbian (serbian@fsr.ku.dk)
- Klara V. Naver (kvnaver@mdb.ku.dk)
- Jens Ulrik Jensen (jusj@mdb.ku.dk)
- Lisbeth Ludvigsen (ludvigse@mdb.ku.dk)

Det Sundhedsvidenskabenlige Fakultetsråd
- Brian Bjørn (bbjorn@mdb.ku.dk)
- Jakob Lundborg (lundborg@mdb.ku.dk)

Konsistorium
- Troels Arvin (tarvin@mdb.ku.dk)

På nettet kan du finde flere oplysninger om dine
studenterrepræsentanter. Desuden kan du læse
om de styrende organer og alle de forskellige
udvalg og arbejdsgrupper som studenterrådet
arbejder i.

Den nye studieordning
Som nogen måske husker, så blev der vedtaget
en ny Studieordning for medicin før jul. – Både
studienævnet og fakultetsrådet vedtog en ny
ordning med bredt flertal. Derefter skulle
ministeriet godkende sagen. Det er nu sket!

I januar fik fakultetet endelig besked. Undervis-
ningsministeriet har med positiv indstilling fra
såvel uddannelsesråd som sundhedsstyrelse
godkendt den nye studieordning. Desuden er der
meddelt, at den nye ordning skal træde i kraft pr.
1. september 1999. Dette betyder, at der nu i
foråret skal arbejdes meget hurtigt med at
udforme en egentlig studieplan – ud fra de rammer
som studieordningen fastlægger (nye undervis-
ningsprincipper, integrering af fagområder og
øget klinik- og patientkontakt). Arbejdet kommer
til at foregå i de såkaldte semesterudvalg, der
består af undervisere fra de relevante fag samt
enkelte studerende. Det vigtigste arbejde i
studenterrådet i foråret bliver derfor løbende at
deltage i dette arbejde og kvalificere studenter-
repræsentanterne i udvalgene. Hold øje med
dagsordenerne her i MOK - og på nettet.

Visioner på landsplan
I weekenden den 13.- 14.- februar 1999 afholder
den såkaldte Visionsgruppe en konference om
Demokrati og Studentersamarbejde på Roskilde
Universitetscenter.

Til konferencen samles studerende fra alle mel-
lemlange og lange videregående uddannelser i
Danmark for at diskutere en lang række uddannel-
sespolitiske temaer. Herefter vil der blive
diskuteret mulighederne for at oprette et  udvidet
studenterpolitisk samarbejde. Dette kan måske
føre til skabelsen af en ny og slagkraftig lands-
organisation for studerende - Forenede
Studenterråd vil i hvert fald arbejde for det.

Psykologi eksamen

Hvis du går på 2. semester, så skal du finde en
artikel andet steds i MOK og læse den grundigt!
Studienævnet arbejder nemlig med eventuelt at
flytte eksamenstidspunktet. Derfor afholdes der
2. semesters HR-møde mandag den 8. februar
1999, kl. 12.00 (1.2.5), hvor vi gerne skulle finde
ud af, hvad der passer Jer bedst. Kontakt Simon
Serbian (2084 3502) eller Birgitte Rode (3296
1648) for spørgsmål.

Kalender

Februar
2. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet (1.2.15)
3. Studienævnsmøde
11. Bogmarked, kl. 15 - 17.30. MSR-lokalerne
11. Fællesrådsmøde, kl. 18.00, FSR
13.-14. Konference om Demokrati og Studenter

samarbejde på RUC.
25. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 FSR

Marts
10. Faglig dag: “Lægens magt og ansvar”
12.-14. Temakonference i DSF (i Ålborg)
18. Generalforsamling, kl. 18.00, FSR

April
8. Fællesrådsmøde, kl. 18.00, FSR
16.-18. Årsmøde i LMS
29. Fællesrådsmøde, kl. 18.00, FSR

Maj
5. Fakultetsdag - forskning og fest,
20. Fællesrådsmøde, kl. 18.00, FSR

Juni
10. Fællesrådsmøde, kl. 18.00, FSR

August
28.- 2. sept. AMEE-konference

_____________________________

Spørgsmål? - Skriv til msr@studmed.ku.dk

MSR
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LANGLANGLANGLANGLANG
FREDAGSBARFREDAGSBARFREDAGSBARFREDAGSBARFREDAGSBAR
Traditionen tro afholder
studenterklubben lang fredagsbar
den første fredag i hver måned. Og
det vil jo så sige at på fredag den 5.
vil baren have åbent helt til
midnatklokken 24.00.
Denne gang er der tilbud på Tuborg julebryg, der
sælges til spot priser.
Kom glad, kom fro eller bare kom.

Husgruppen/
studenterklubben

JEG GI�R EN OMGANG, HVIS DU GI�R TO�

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

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

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

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

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

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

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

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

SEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTARARARARARTSFEST 27/2 - 99TSFEST 27/2 - 99TSFEST 27/2 - 99TSFEST 27/2 - 99TSFEST 27/2 - 99
Billetsalg tirsdag d. 23/2 & torsdag d. 25/2, begge dage klokken 16.00.
Salg kun mod forevisning af studiekort, kun salg til medicinstuderende og kun en billet pr.person.
HUSK INGEN ADGANG UDEN BILLET.
Og glæd jeg til de spændene barer.

INTRO TIL NYE HÅBEFULDEINTRO TIL NYE HÅBEFULDEINTRO TIL NYE HÅBEFULDEINTRO TIL NYE HÅBEFULDEINTRO TIL NYE HÅBEFULDE
HUSGRUPPEMED-LEMMER.HUSGRUPPEMED-LEMMER.HUSGRUPPEMED-LEMMER.HUSGRUPPEMED-LEMMER.HUSGRUPPEMED-LEMMER.
Mandag 8/2 klokken 15.00 er der intro til alle interesserede. Så kom glad
Kjærligst
Husgruppen

StudenterklubbenTutornyt
Der er tutormøde torsdag d. 4.2.99 kl. 16:00 i FADLs
mødelokale.
Mødet er for alle sommer og vintertutorer (98/99).

MVH CF

Hallo 1. semester!
Hej alle og tak for fornøjelig vinterrustur. Vi vil blot gøre opmærksom på at der er fundet diverse
genstande på Thalia under oprydningen og at de befinder sig nede i studenterklubben. Her er der
også en rimelig chance for at støde på en af OG-vejlederne der gerne vil hjælpe med at finde de
glemte ting frem. Ellers velkommen på Panum.

Med venlig hilsen
OG-mam/ Grev Narcula, Q8, Blofeld und in ze very Western way Plenty O'toole or should i zay
Helga von Trap...

Rusvejledning ´99
ENDNU EN GANG ER TIDENENDNU EN GANG ER TIDENENDNU EN GANG ER TIDENENDNU EN GANG ER TIDENENDNU EN GANG ER TIDEN
OPRUNDEN.......VOR VENTEN ER FORBI!!!.OPRUNDEN.......VOR VENTEN ER FORBI!!!.OPRUNDEN.......VOR VENTEN ER FORBI!!!.OPRUNDEN.......VOR VENTEN ER FORBI!!!.OPRUNDEN.......VOR VENTEN ER FORBI!!!.
5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig afsted, som om hver dag var den 1. januar, som om
hver time var en uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måneder
uden rusvejledning.  Ikke mam.!!
I år skal vi bruge de 90 allerbedste rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!!
Og hvad skal disse 90 supermænd og wonderwomen så kunne, som er så fantastisk? Belært af
tidligere års erfaringer må vi erkende at der er nogle talenter, som rusvejledere behøver for at
kunne leve op til opgaven.
Man behøver ikke :
-at kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer
.døveudgaven af �HMS Pinafore�
-at finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt....om dagen.
-at være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser.

Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet. En socialt dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe

og  en rustur totalt.
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarer og på rustur. Alt for

mange laver den store free-rider.
- være indstillet på at bruge hele august på rusvejledning.
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg.

Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer, 19-21/3 og 16-18/4, samt et ugeseminar ,        13-
20/8. Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper en del møder gennem forløbet.

Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, hvor der er obligatorisk fremmøde til et af
dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende
magter at leve op til de hårde krav. Møder og tilmelding ligger som følger:

Informationsmøder: Tirsdag den 9/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Onsdag den 10/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Tirsdag den 16/2 kl. 16.30 i kantinen.

Tilmelding: Torsdag den 18/2 kl. 15-17 i kantinen.
Tirsdag den 23/2 kl. 14-17 i studenterklubben.

NB: Tilmelding foregår kun ved personligt fremmøde.

Det indledende stormøde, hvor man møder sin gruppe, finder sted onsdag den 24/2 kl. 20.00 i
studenterklubben.

Kom glad!! M.V.H.  Overvintringsgruppen.

3. SEMESTER-NYTÅRSFEST3. SEMESTER-NYTÅRSFEST3. SEMESTER-NYTÅRSFEST3. SEMESTER-NYTÅRSFEST3. SEMESTER-NYTÅRSFEST. LØRDAG D. 6.. LØRDAG D. 6.. LØRDAG D. 6.. LØRDAG D. 6.. LØRDAG D. 6.
FEBRUAR KLOKKEN 23.00.FEBRUAR KLOKKEN 23.00.FEBRUAR KLOKKEN 23.00.FEBRUAR KLOKKEN 23.00.FEBRUAR KLOKKEN 23.00.

3. sem. holder nytårsfest og inviterer alle dem der
har lyst til at deltage i festen efter middagen. Kom og
gense 90-årsfødselsdagen og Dronningens nyt-
årstale. Der vil være discotek og billige nytårspriser
i baren. Pris per billet er kr. 20,-, som kan købes i
klubben torsdag og fredag eftermiddag.
Husk gallatøjet og de store cigarer!

Venlig Hilsen
3. semester-HR

Gud bevare Danmark...

Indre Organer
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Revygruppen
MEDICINERREVYEN �99:MEDICINERREVYEN �99:MEDICINERREVYEN �99:MEDICINERREVYEN �99:MEDICINERREVYEN �99:

INGEN DANS PÅ NEUROSERINGEN DANS PÅ NEUROSERINGEN DANS PÅ NEUROSERINGEN DANS PÅ NEUROSERINGEN DANS PÅ NEUROSER

Forsalg i studenterklubben TTTTTorsdag den 11. februarorsdag den 11. februarorsdag den 11. februarorsdag den 11. februarorsdag den 11. februar
klokken 16:30.klokken 16:30.klokken 16:30.klokken 16:30.klokken 16:30.

Der vil blive solgt billetter til følgende seks forestillinger:

Premiere: Onsdag  den 17. feb. kl. 20.00
Desuden: Torsdag den 18. feb. kl. 16.00 og 20.00
Fredag   den 19. feb. kl. 16.00 og 20.00
Lørdag   den 20. feb. kl. 15.00

Bemærk at der ikke bliver solgt billetter til forestillingen lørdag aften samt, at der i år ikke vil blive
afholdt en revyfest for alle der har set revyen efter den sidste forestilling.
Eventuelle usolgte billetter vil blive solgt dagen efter fredag den 12. feb. klokken 16.30 i klubben.

Ugens digt
Vi har fået endnu et lille digt sendt til os her på
redaktion. Det takker vi selvfølgelig for, og opfordrer
stadigvæk folk til at indsende jeres nedskriblede poesi.
MVH Gordon/red

SKIZOFRENISKIZOFRENISKIZOFRENISKIZOFRENISKIZOFRENI
Jeg går rundt og tænker; Stopper, Tænker igen
Lader helt vær�!
�Lille fisk på vægen dér! Hvorfor er du ikke en kat?�

Rød protese giver ikke mening!

Mærkelige lyde, en hyletone til tider.
Tinitus siger de!
Men jeg ved bedre.
Nææ du! det er en microchip fra Mars!!

Gør det mod Mig selv
Gør det med en anden
31...669...42... giver ikke 93
eller gør det? I hvertfald ikke ofte nok!!!

Jeg står lige her
For her er jeg og her bliver jeg!!!
Jeg står lige her og bruger kun små ord
for lille er jeg og mindre er ordet!
Kørekort og moms to sider af samme runde sag!
Bare trykt på forskellige blade.

Signaler ude fra!

Dronningen af Dyrups! Hende kender jeg!
Det går jeg rundt og tænker!
selv efter jeg er stoppet med at tænke
forsøger at holde op - det kan da selv Du godt se
Gradvis afvænding da Tyrkere ikke virker!

Jeg klapper den uldre fisk
Røde katteben...øv en tanke igen!
At æble at pære...at agurke (hihi) dette er der (frem)tid i
DE forsøger at forvirre os med ordet.
Derfor bruger JEG kun små ord!

Små hop på stedet det er godt for maven
og nuttede er de da også!

Jeg kan ikke styre mig selv

Verdernes begyndelse og al tings oprindele
- det er jeg indeholdt i.
Derfor hat DE valgt MIG....tror jeg....ved jeg? Min mission
Ved at vide alt kan man løse problemet om ingenting!
(det er bare godt at have en godt arkiv system!)

Jeg havde ikke noget imod det. Gjorde det (næsten) frivilligt
Så surt for Ham!

Signaler
Indkøbsseddel - Pony - FJERNSTYRING! (det ved jeg!)
�Squuuuaaaaassshhhhhh!!!!!!!!!!!!!�

Ole hold 202

SKAL DOKUMENTEREDE COMPUTER-SKAL DOKUMENTEREDE COMPUTER-SKAL DOKUMENTEREDE COMPUTER-SKAL DOKUMENTEREDE COMPUTER-SKAL DOKUMENTEREDE COMPUTER-
FÆRDIGHEDER VÆRE ADGANGSKRITERIUM TILFÆRDIGHEDER VÆRE ADGANGSKRITERIUM TILFÆRDIGHEDER VÆRE ADGANGSKRITERIUM TILFÆRDIGHEDER VÆRE ADGANGSKRITERIUM TILFÆRDIGHEDER VÆRE ADGANGSKRITERIUM TIL
LÆGEUDDANNELSEN?LÆGEUDDANNELSEN?LÆGEUDDANNELSEN?LÆGEUDDANNELSEN?LÆGEUDDANNELSEN?
(Debatoplæg fra Ugeskrift For Læger)

Spørgsmålet var et af delemnerne på det årlige møde i AAMC, Association of American  Medical
Colleges, og emnet er nu åbent for en international debat på Internettet på en såkaldt faglig list-
server der hedder DR-ED@MSU.EDU

Enhver, der er beskæftiget med uddannelse af lægestuderende kan her give sit besyv med - også
de lægestuderende er velkomne til, at deltage i debatten.

Da jeg stillede spørgsmålet var  reaktionen hos mange af mine kolleger på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet på Københavns Universitet :
 �Nej � selvfølgelige ikke, det må ikke udelukke i øvrigt egnede studenter fra at begynde på
lægestudiet� � og det kan der jo nok være noget om.

På den anden side, befinder vi os i dag i en overgangsfase af en lidt ejendommelig karakter.
Computeren vinder mere og mere indpas i den enkelte borgers hverdag,  - og for nogle er den
allerede et uundværligt hjælperedskab og bruges ligeså naturligt som kuglepen og papir/fjern-
syns og videoapparater/digital kameraer etc. For disse mennesker vil det være en selvfølge, hvis
et sådant adgangskriterium blev en realitet og det ville føles overordentligt naturligt.
I den ovenfor omtalte gruppe finder vi også en del professorer/lektorer og en endnu større del
studerende på de medicinske fakulteter, for hvem et sådant adgangskriterium ville være problem-
løst og naturligt.

Til gengæld er der en betydeligt større gruppe, specielt på lærersiden på vore lægeskoler, der tager
kraftig afstand fra anvendelsen � ikke af computeren som sådan, men � af computeren i en
undervisningssituation.

Disse kan til nød godtage anvendelsen af et præsentationsprogram som �Power Point� og lig-
nende �software� � fordi det stort set kun kan det samme (blot lidt nemmere) som et lysbilled eller
en overhead.
Men selv, at skulle producere selv mindre avancerede undervisningsmaterialer, ligger disse
mennesker fjernt. Man vil ikke �spilde tid- bruge kræfter�, på at lære noget sådant overflødigt !.

Dette  er nogle af barriererne.  Hvordan kommer vi over dem- for over skal vi!! HVORFOR!

Primært fordi vi ikke kan komme udenom, af den simple grund, at udviklingen nu engang går
videre � hvadenten vi vil det eller ej.

Man kunne jo også oprette nogle Multimedie-Centre , som kunne være lærerne behjælpelige
med produktionen af interaktivt undervisningsmateriale.

For � Det kunne jo også være, at der kunne være nogle fordele ved at anvende dette hjælpe-
redskab i undervisningen. Det vender jeg tilbage til senere.

Dertil kommer, at vi allerede nu føler et pres fra de studerende til, at lægge meget større dele af
informations -og undervisningsmateriale herunder også kompendier og eksamensrelevante noter
m.m. på enten et lokalt Intranet eller på Internettet.

Lad os for en kort stund gå tilbage og se hvad der er for nogle krav de amerikanske debattører
forestiller sig:

�Studenterne skal ved indgangen til studiet kunne demonstrere følgende basale computer fær-
digheder�:

Debat

Indre Organer & Debat
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KLIKEN - KLIKEN - KLIKEN - KLIKEN - KLIKEN - ET TEAET TEAET TEAET TEAET TEATERNETVÆRK FORTERNETVÆRK FORTERNETVÆRK FORTERNETVÆRK FORTERNETVÆRK FOR
UNIVERSITETSSTUDERENDEUNIVERSITETSSTUDERENDEUNIVERSITETSSTUDERENDEUNIVERSITETSSTUDERENDEUNIVERSITETSSTUDERENDE
WWW.KGL-TEATER.DK/KLIKEN

I november lancerede Det Kongelige Teater Uni-billetten - en
teaterbillet til de studerende på universiteterne til den ringe sum af
50 kr. Nu etablerer vi et teaternetværk for universitetsstuderende,
KLIKEN. Her kan de studerende møde smukke skuespillere og trendy
instruktører, deltage i hede debatter med aktuelle dramatikere, møde
andre teaterinteresserede studerende og ikke mindst få unikke
teateroplevelser.

De eneste medlemskrav er, at man skal være i besiddelse af en
e-mail-adresse og være studerende på en af følgende
uddannelsesinstitutioner:

* Københavns Universitet
* Handelshøjskolen i København
* Danmarks Designskole
* Kunstakademiets Skoler
* Danmarks Tekniske Universitet
* Roskilde Universitetscenter
* Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
* Musikkonservatoriet

KLIKEN har allerede fået sin egen e-mail adresse, hvor man kan melde sig
til: kliken@kgl-teater, og snart er KLIKEN også klar med egen hjemmeside
på adressen: www.kgl-teater.dk/kliken . Her kan man - udover at tilmelde
sig - læse om KLIKE-aftener, skrive i gæstebogen, få de hotteste nyheder
i KLIKE-nyt, samt finde studiemateriale med interviews, aktuelle
artikler, kostume- og scenografiskitser og meget andet.

Bag initiativet ligger et ønske om at skabe en tættere tilknytning
mellem de studerende og Det Kongelige Teater. Et ønske om at komme i
dialog med fremtidens publikum. Derfor tilbyder teatret særarrangementer
for studerende og unikke teateroplevelser til billige penge: 50 kr. for
såvel arrangement som forestilling.

KLIKEN får sit faste mødested i caféen i Turbinehallerne. Fire aftener i
løbet af foråret vil KLIKE-arrangementerne løbe af stablen. Her kan man
blandt andre møde superaktuelle Emmet Feigenberg (�Snart kommer tiden�
på Dr. Dante) og skuespiller Martin Hestbæk (�Strisser på Samsø�), som
fortæller om arbejdet med Henrik Krogholts �Høsten�. Komponisterne
Halfdan E. og Søren S. Eriksen fortæller om at skrive teatermusik og om
deres arbejde med musikken til den spanske musical �Jeg er grim�.
Halfdan E har bl.a. skrevet musik til Dan Turèlls tekster og arbejdet
med TV2 og Gangway. Søren er jazz-saxofonist og har netop udsendt et
anmelderrost album. Til KLIKE-aftenen kan man bl.a. høre, hvordan man
laver en Julio Iglesias-klon, og hvad tysk schlagermusik har med
forestillingen at gøre.
Men der vil også komme nye vinkler og fokus på klassikere som
Oehlenschläger og Schiller i forbindelse med forestillingerne
�Fostbrødrene� og Don Carlos�.

I uge 5 aflægger KLIKEN gæstevisit på 3 universiteter, hvor de
studerende vil kunne møde kongelige skuespillere, få yderligere
information om KLIKEN, deltage i en konkurrence om fribilletter til Det
Kongelige Skuespil, samt tilmelde sig til KLIKEN.

Mød KLIKEN

på DTU d. 2. februar i kantinen, kl. 11-13
på RUC d. 3. februar i kantinen i bygning 01, kl. 11-13
på KUA d. 4. februar i forhallen, kl. 11-13

eller KLIK PÅ KLIKEN på www.kgl-teater.dk/kliken.

Vi glæder os til at se jer i Det Kongelige Teater.

Med de venligste hilsner

Mette Wibeck Olsen Trine Kiær
Informationsmedarbejder Publikumskonsulent
33 69 69 82 33 69 69 73

TEATER1. to launch a computer application
2. to save work to computer file
3. to print a file
4. to copy a file for use on another computer
5. to use a standard word processing programme to create and edit a formatted document
using tables and graphics
6. to use electronic mail effectly, including proper etiquette (Netetiquette)
7. to access and use the World Wide Web

Dette er for mange barnemad �både på lærer og studenterside� � så det ville egentlig ikke være
nogen særlig hindring for de fleste af en ny årgang.

I fremtiden (den nærmeste) måtte færdighederne også gerne omfatte evner til at kreere/bruge
såkaldte spread-sheet og databaser, herunder litteratursøgning og bruge elektroniske �notebooks�
for at kunne vedligeholde en �logbog� over deres indvundne erfaringer, såvel teoretisk som
klinisk under studiet.

Nu kommer vi så til nogen af de positive sider ved anvendelsen af dette hjælperedskab.

For, der er jo ikke bare tale om en dum computer ,for det er den, jeg taler  her ikke om neurale
netværk, men om den almindelige computer alle lærerne har stående på deres skrivebord, som i
mange tilfælde blot erstatter en avanceret skrivemaskine.

De fleste lærere bruger faktisk deres computer til følgende formål:

1. som skriveredskab
2. som �posthus� e-mail m.m.
3. til litteratursøgning � Medline m-m.
4. til faglig �surfing�
5. som forskningsredskab

De færreste bruger den direkte i deres undervisning.

Meget få producerer egne undervisningsprogrammer � bortset fra simple ting som det omtalte
Power Point program til erstatning for lysbilleder og overheads.- HVORFOR

Svaret er givet tidligere ovenfor: Man vil ikke �spilde tid - bruge kræfter�, på at lære noget sådant
overflødigt.

Tilbage til de positive sider � her tænker jeg først og fremmest på en kombination af medier, også
kaldet Multimedier. Multimedier er i dag et lidt forkætret modeord, og dækker jo i virkeligheden
ikke over andet end en kombination af to eller flere følgende: bilede, skrift, lyd, animation � og film
er jo også et multimedie.

Men det der gør multimedier interessant i undervisningssammenhæng, er at de kan gøres inter-
aktive, og evt. 3 dimensionalt d.v.s.

-at man f.eks. kan indbygge spørgsmål/svar i form af en quizz eller lignende

-at man kan fremstille f.eks. et (3D) anatomisk atlas med/uden tekst til beskrivelse af de/den/det
enkelte organ/celle/nerve, hvor dette kan hjælpe studenten under indlæringsprocessen.

-at man kan foretage en  animation. Dette vil kunne lette forståelsen af f.eks. en biokemisk proces,
som når et farmakon passerer bhb (blod - hjerne - barrieren).

Der kunne opremses utallige andre eksempler på fordele, som ikke kan opnås uden anvendelse
af computeren som hjælperedskab.

Men tilbage til udgangspunktet � skal vi kræve computerfærdigheder hos vore studenter � før de
begynder på studiet?

Det må være op til beslutningstagere såvel politiske som faglige i hvilket omfang man vil bakke
den udvikling op, der allerede er i fuld gang.

For selvfølgelig kommer en sådan overgangsordning til at koste penge - først og fremmest til en
efteruddannelse af vores lærerstab - så de i fremtiden kan møde studenterne på lige fod og måske
endda et lille skridt foran

Om 5 år er diskussionen overflødig � de ældste og mindst interesserede lærere er pensioneret �
de fleste yngre har lært, at bruge multimedier som er blevet integreret i curriculum over en bred
front � og de studerende har fået det hele ind med modermælken.

Et sidste og meget væsentligt argument for at kræve de ovennævnte computerfærdigheder er, at
de studerende kan bruge deres (sparsomme) tid på det materiale der ligger i curriculum, i stedet
for at bruge tid på at lære den basale computerteknik � og ikke mindst fordi computeren vil være
ligeså almindelig som stetoskopet (og der er nok også blevet computeriseret til den tid)!

Velkommen til debatten

Debat & Ballet
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Det Medicinske Studenterråd præ-
senterer:

BOGMARKED

Bogmarkedet afholdes:
 torsdag den 11. februar kl. 15 - 17.30

Numre kan trækkes fra kl. 14

Bøger  til salg kan indleveres:
torsdag 4/2 kl. 12 - 15 og onsdag den 10/2 kl. 15 - 17.

Penge  og ikke solgte bøger  skal afhentes
tirsdag 16/2 kl. 12 - 15 eller torsdag 18/2 kl. 16 - 18

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler, lokale
1.2.5 / lokale 1.2.15

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.

som skønnes usælgelige .

Bagsiden:


