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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler,
samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater
(andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!

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

Grafik TIFF: (Standard-grafikformat)
GIF: (CompuServe bitmap)
BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret

i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen
tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).

-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.

-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde
mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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1. sem. HR
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MOKs dead-
line!!
&  2. sem. HR

Dag

Morgen

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: MSR: Faglig Dag 99

Denne                               redaktion:

FASTELAVN I
KLUBBEN

GræbeKrisRaunsø Gordon

Jon
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Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, 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 RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget 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 KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget 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 AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

AFLØSNINGSOPGAVE
Har du en speciel interesse indenfor et område, eller har du lyst til at arbejde med pensum på en
anden måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave. En afløsningsopgave er en opgave,
der helt eller delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere tidskrævende end blot at følge
det normale undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at vurdere den ekstra arbejds-
belastning, som udarbejdelsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsopgave:
Anatomi I og II, psykologi, cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, farmakologi, mikrobio-
logi, genetik, videnskabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern medicin og
kirurgi, retsmedicin, almen medicin, pædiatri og gynækologi & obstetrik.
Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag, som ikke er anført ovenfor, anbefales det at
forhøre sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en vejleder, som du kan finde enten på insti-
tutterne eller på en afdeling. Sammen med ham/hende udarbejder du en disposition, som skal
forelægges afløsningsudvalget til godkendelse.

Dette skal ske inden den 25. september (for vintereksamen)  og 25. februar (for sommereksamen).
For integreret eksamen er fristen dog 15. september/ 15. februar. Det er dog en god ide at
kontakte afløsningsudvalget i god tid forud for fristen, da opgaven skal være godkendt på
instituttet inden da. Især for afløsningsopgaver i cellebiologi og integreret eksamen skal du være
i god tid, da der her er tre institutter involveret i godkendelse af opgaven.

MØDEREFERAT
Godkendt

Sag Møde 01-99,  Studienævn for medicin
Mødedato 13. januar 1999 kl. 15.00
Sted Lille Mødesal,  Panum Instituttet

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager (fra kl. 15.35),  Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvig-
sen, Klara Vinsand Naver, Olaf Paulson, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.
Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Palle Rasmussen, Jon Prause  (studievejl.),
Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Gitte Birkbøll.
Afbud Jørgen Hedemark Poulsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 98-12
4. Studieplan

Semesterudvalg
Seminar

5. Eksamen i psykologi
Ny eksamensform
Ændring af perioden for afholdelse af eksamen sommer 1999

 6. Evaluering � rapporter fra udvalget
 7. Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. kliniske ophold
 8. Regler for afløsningsopgaver
 9. Meddelelser

a. Ekstraordinært studienævnsmøde 27. januar 1999 kl. 17
b. KU�s svar vedr. interessetilkendegivelse om et �IT-frifakultet�
c. Svar vedr. høring om forslag til ændring af Universitetsloven
d. Fagbeskrivelse for klinisk ophold, 3. semester, Aarhus Universitet

10. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til at aflægge eksamen i farmakologi trods manglende kliniktid blev
imødekommet grundet særlige omstændigheder.
En ansøgning om tilladelse til gentagelse af undervisning med henvisning til hverv som rus-
vejleder blev imødekommet. � Studentergruppen opfordrede til, at der udarbejdes en oversigt
over fag, hvori der kan blive tale om gentagelse af undervisning med pga arbejde som rus-
vejleder.
Der forelå en ansøgning om at anvende en allerede publiceret artikel som OSVAL II opgave. �
Studienævnet besluttede at publicerede artikler godt kan anvendes som OSVAL II opgaver.
Såfremt vejleder er medforfatter på en sådan artikel, kan vejleder ikke samtidig være eksaminator.
OSVAL udvalget orienteres om studienævnets beslutning.
En ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen i biokemi på 5. semesterblev i mødekommet,
idet alle øvelser er gennemført/meriteret.
Overflytning fra Odense og Aarhus Universitet.
Ansøgninger om overflytning fra Odense og Aarhus Universitet blev drøftet. Af de fremlagte
ansøgninger blev 2 imødekommet grundet særlige omstændigheder.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 98-12 godkendt med enkelt tilføjelse.

ad 4 Studieplan
Studielederen oplyste, at der nu var modtaget svar fra Undervisningsministeriet bilagt
Sundhedsstyrelsens kommentarer vedrørende ny studieordning. Ifølge skrivelsen fra ministe-
riet skal den nye studieordning iværksættes med virkning fra 1. september 1999.
Sundhedsuddannelsesrådet, som ikke har adkomst til at godkende/forkaste en studieordning for
medicin, har givet sin anbefaling.
På trods af, at man gerne så tingene diskuteret i en helhed vil det være nødvendigt at speede
arbejdet op, så del 1 kan iværksættes 1. september 1999. � Det forventes, at udvalget vedrørende
1.-2. semester kan etableres hurtigt.
Problemer som skal der hurtigt skal findes løsning på er:

a. Pladskrav
b. Overgangsordninger
c. Afsætning af ramme
d. Tidshorisont

Semesterudvalg
Studielederen opfordrede studenterne til snarest at finde repræsentanter til semesterudvalgene
samt følgegruppen (til følgegruppen gerne en student sent i studiet).
Studielederen oplyste, at der fra Fakultetsrådet var lagt op til et mere formelt kontaktorgan vedrø-
rende samkøring med odontologi.
Seminar
Der afholdes seminar for studienævn og semesterudvalgene torsdag d. 11.marts 1999 på Hotel
Frederiksdal, Lyngby. Seminaret skal dels være en opsummering af formål dels et forsøg på at
give redskaber til arbejdet i semesterudvalgene.

ad 5 Eksamen i psykologi
Ny  eksamensform
Fra faget forelå en ansøgning om ændring af eksamen, således at denne afholdes som en
mundtlig gruppeeksamen for 4-6 studerende med individuel karaktergivning og ekstern
censur. � Eksamen skal ske på baggrund af en skriftlig synopsis fra hver enkelt gruppe.
Studienævnet havde flere spørgsmål til forslaget og ønskede afklaret hvor lang tid der skulle være
til udarbejdelse af en synopsis, hvorledes grupperne skulle formeres, hvor lang tid der var tænkt
anvendt pr. student ved eksamen, hvordan evt. uenighed i gruppen skulle håndteres, hvordan
vil man forholde sig, hvis en student ønskede at forlade gruppen. � Studielederen tager kontakt
til faggruppen med henblik på afklaring af spørgsmålene.
Ændring af perioden for afholdelse af eksamen sommer 1999.
Fra faget forelå en anmodning om at eksamen i Tidlig Almen Medicin og Sundhedspsykologi
afholdes i perioden 25. maj til 1. juni � dvs inden starten på perioden for eksamen i Anatomi I.
Studienævnet kunne ikke anbefale en flytning til den foreslåede periode. Studielederen vil tage det
med i drøftelserne faget.

ad 6 Evaluering � rapporter fra udvalget
Af de fremlagte rapporter nåede man kun at drøfte rapporten vedrørende Tidlig Almen Medicin
og Sundhedspsykologi. Rapporten omhandler kun 1. semester og således ikke et helt kursus-
forløb. Studienævnet fandt det yderst beklageligt, at kurset havde fået en ret negativ kritik. Nina
Grosman oplyste, at evalueringen vedrørte forårssemestret 1998, dvs inden man indførte nye
undervisningsformer. Studielederen vil drøfte resultatet med faget.
De øvrige udsendte rapporter (anatomi, biokemi og fysiologi 5.-6. semester) drøftes snarest.

ad 7 Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. kliniske ophold
Et revideret kommissorium for udvalget var udsendt. Studienævnet godkendte kommissoriet.

ad 8 Regler for afløsningsopgaver
Birgitte Rode roste indledningsvis studievejlederne for deres arbejde i forbindelse med regel-
sættet og herunder især deres kommentarer og klarificeringer. � Nogle forståelsesmæssige pro-
blemer skulle afklares. Birgitte Rode og Poul Jaszczak ville tage sig af dette. Regelsættet blev
godkendt og vil have virkning fra forårssemestret 1999.

ad  9 Meddelelser
Se dagsorden.

ad 10 Eventuelt
Louise Isager oplyste, at  en underviser v. Klinikudvalget Københavns Amt havde foreslået, at
den nuværende dobbelttime i PBL på 7./8. semester blev udvidet til tre dobbelttimer pr. semester.
Forslaget havde ikke fået opbakning fra studenterne i klinikudvalget. � Sagen undersøges.

ref.   Grete Rossing

Studiet
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider 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 l o k a l e
9.1.41

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløsningsopgave, at den udarbejdes med hen-
blik på første eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan således ikke skrive afløsningsop-
gave i et fag, hvor du tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller hvis du er udeblevet. Der
er ingen begrænsning for, i hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive en afløsningsop-
gave.

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

JA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODT, A, A, A, A, AT MANGE AF DISSE IND-T MANGE AF DISSE IND-T MANGE AF DISSE IND-T MANGE AF DISSE IND-T MANGE AF DISSE IND-
LÆG ER SET FØR, MEN !!!LÆG ER SET FØR, MEN !!!LÆG ER SET FØR, MEN !!!LÆG ER SET FØR, MEN !!!LÆG 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 !!!

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG
MØDER

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

26. FEBRUAR 1999 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

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

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejlednin-
gen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine, underskrives samt
udfyldes fuldstændigt med fgl. oplysninger:

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

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

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemestret 1999 fredag den 26.
februar. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter
fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især an-
søgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god
tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

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 øvelser i fysik
på 3. semester, og bestået almen og organisk kemi.
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den
integrerede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegningsbetingelser:
- godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, sundhedspsykologi og cellebiologi.

FASE II
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få rykket rundt på undervisningen og således tage
kurser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i genetik.
Indtegningsbetingelser:
- for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig 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 videnskabsteori.
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 farmako-
logi, 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 studieelementer
til og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i akut patient.

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte
være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et fremmøde
på 80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleveres 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 !!

Studiet
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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.

OPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLD
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.

KURSERKURSERKURSERKURSERKURSER
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).

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

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

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

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point. Korterevarende uddannelsesaktiviteter
giver brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2
døgnvagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal
få et fagligt udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres på kortest mulig tid.

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

KURSER OG OPHOLD I UDLANDETKURSER OG OPHOLD I UDLANDETKURSER OG OPHOLD I UDLANDETKURSER OG OPHOLD I UDLANDETKURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor landets grænser, der ikke er annonceret i
kursuskataloget eller som �ugens tilbud� - opnå godkendelse efter forelæggelse for VKO-udval-
get. Benyt skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

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

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

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

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

God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

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 eksamens-
kontoret, lokale 9.1.55a.

Åbent 900 – 1230 & 1300- 1400. Medbring studiekort
og eventuelle dispensationer.

Heller ikke i år modtages
eftertilmeldingereftertilmeldingereftertilmeldingereftertilmeldingereftertilmeldinger !

→ 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. dispensa-
tioner 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 .

Studiet
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Fase I

SØNDERJYLLANDS AMT AFHOLDERSØNDERJYLLANDS AMT AFHOLDERSØNDERJYLLANDS AMT AFHOLDERSØNDERJYLLANDS AMT AFHOLDERSØNDERJYLLANDS AMT AFHOLDER
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONSDAGETIONSDAGETIONSDAGETIONSDAGETIONSDAGE
for medicinstuderende på 12. semester

- ovennævnte dage med information og rundvisning fredag den 26. marts på henholdsvis Ha-
derslev sygehus og Sønderborg sygehus. Lørdag den 27. marts kan der vælges mellem besøg
på henholdsvis Gigthospitalet i Gråsten, Tønder sygehus og Aabenraa sygehus.

Tilmeldingsfristen er fastsat til den 26. februar 1999.

Invitationerne vil kunne fås ved henvendelse til eksamenskontoret.

TIL ALLE 1. OG 2.TIL ALLE 1. OG 2.TIL ALLE 1. OG 2.TIL ALLE 1. OG 2.TIL ALLE 1. OG 2.
SEMESTERSTUDERENDE!SEMESTERSTUDERENDE!SEMESTERSTUDERENDE!SEMESTERSTUDERENDE!SEMESTERSTUDERENDE!

Som de fleste af jer nok kan huske, blev I i december bedt om at udfylde et spørgeskema om
rusturen. Tak til jer der har afleveret. Det er godt, at I gider at gøre en indsats og give ris og ros,
så vi kan bringe det videre og gøre turen endnu bedre for de kommende russere.

Til jer der endnu ikke har afleveret: I har stadig en chance for at kommentere alt fra fællssang
til nøgenbadning! Skemaet kan afleveres i denne uge på administrationsgangen i postkassen til
OSVAL-skemaer udfor Gitte Birkbøls kontor, lokale 9.1.41. 1. semester kan stadig indsende
skemaet i den frankerede svarkuvert. Jo flere besvarelser, jo bedre resultat.

På forhånd tak for hjælpen.
Hilsen Louise fra Rustursudvalget

Fase II

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDER
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

*Kun for øvede.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Pladser
180299 16.00-17.30 Kateter (mand) Alt optaget
180299 18.00-19.30 Kateter (mand) 4
250299 16.00-17.30 Kateter (mand) Alt optaget
250299 18.00-19.30 Kateter (mand) 4

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.
NB: Husk 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

KULKULKULKULKULTURAFTTURAFTTURAFTTURAFTTURAFTALESTIPENDIERALESTIPENDIERALESTIPENDIERALESTIPENDIERALESTIPENDIER
- til deltagelse i sprogkurser i en række 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.

Det Internationale Kontor

Studietilbud

FOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHED
Transcendental Meditation er verdens ældste metode til et nyt og bedre liv.

Teknikken giver dyb hvile i sind og krop og fører derfor til en dybtgående regenerering og
fornyelse af nervesystemet.  Hvilen virker forfriskende, således at man lader op med ny energi.
Derfor er mange læger er begyndt at anbefale Transcendental Meditation som et middel mod
stress og som en effektiv metode til forebyggelse af sygdom. I England kan lægerne skrive recept
ud på Transcendental Meditation, og patienten kan få kursusafgiften dækket af sygesikringen.

Virkningerne af Transcendental Meditation er veldokumenterede:  Over 400 videnskabelige
undersøgelser udført på universiteter verden over (og offentliggjort i anaerkendte videnskabe-
lige tidsskrifter) viser, at Transcendental Meditation genopretter den naturlige balance i sind, krop
og adfærd.

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

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.

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).

På gensyn!!! Studienævn for humanbiologi

Studiet
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FAGLIG DAG 1999:
 �LÆGENS MAGT OG ANSVAR�
Hermed har vi den fornøjelse at indbyde alle til Faglig Dag d. 10. marts 1999.

Dagens emne er �Lægens magt og ansvar�, et emne vi har valgt, fordi der i disse år stilles spørgs-
målstegn ved en læges kompetence og arbejdsområder som aldrig før. Og selv om det måske ikke
er imorgen, du står over for de svære valg, så håber vi, at du har lyst til at blive provokeret, tænke
over tingene, finde frem til, hvad du står for og argumnentere for det på Faglig Dag (Farlig Dag??).

Program for dagen:

Kl. 9.15 Velkomst og introduktion i Lundsgaard Auditoriet

Oplæg ved læge Søren Holm om lægens magt med udgangspunkt i
lægeløftet og lægeloven.
Oplæg ved forfatter og filosof Peter Kemp: Lægens magt -patientens       afmagt.
Oplæg ved medlem af Patientklagenævnet, chefcentersygeplejerske på    Juliane Marie Centeret,
Rigshospitalet Helen Bernt Andersen: Patientklagenævnets rolle i klagesager.
Oplæg ved Jan Helge Solbakk, Læge og teolog fra Universitetet i Oslo: En læges synspunkt på
dagens emne.

Kl. 11.30 Frokost og udlevering af billetter til eftermiddagens workshops

Billetterne udleveres udenfor Dam Auditoriet.

Kl. 12.15 Valgfrie workshops:
(dvs. grupper á ca.25 personer, hvor de forskellige eksperter fortæller om det de ved noget om
med efterfølgende mulighed for tovejskommunikation)

I) kl. 12.15 - 13.00. Herefter serveres en kop kaffe foran Lundsgaard, hvorefter vi bytter til den
næste workshop
II) kl. 13.15 - 14.00
Workshop-emner:

- Den historiske udvikling af lægens magt v. Jørgen Hartz, holistisk tandlæge.
- Erling Tidemann, tidligere amtsborgmester i Vejle Amt og medlem af etisk råd: Politiske

problemstillinger omkring emnet.
- Mette Ebdrup: Patienten og dem medicinske forskning: rettigheder og muligheder.
- Marianne Kastrup fra RCT: Lægens rolle, hvor der foregår tortur.
- Christian Gluud fra Clinical Trial Unit, Kommune Hospitalet: Hvad styrer forskning-

en?
- Oplæg om organdonation ved Peter Rossel, Afd. for medicinsk videnskabsteori.
- Mette Hartlev og Ulla Hybel: Juridisk Regulering. Hvorfor har vi ikke fri forskning?
- Tore Nilstun, psykiater, professor ved Universitetet i Lund: Tvang i psykiatrien.
- Christian Busch, hospitalspræst på RH og medlem af patientforeningen Tidslerne Helen

Riis: Patientens afmagt.
- Læge Mette Brimnes Damholt: Lægeforeningens lægeansvarsgruppe. Her hjælper man

kollegaer, der er kommet i vanskeligheder i deres fag.
- Dødskriterier og aktiv dødshjælp -Lægens magt? To forskellige synspunkter ved

Overlæge på Vejle Sygehus, Klinisk Fysiologisk Afd, Ole Hartling og Clemens Kappel,
Institut for Filosofi, retorik og pædagogik, KU.

- Aborten: En rettighed eller sidste udvej? v.læge Birgit Petterson

Lokalefortegnelse følger.

Kl. 14.15- 15.00 Afslutning:

Fremtidens sundhedsvæsen -hvem har magt og ansvar? (Eller: �Har lægen magt når du bliver
overlæge?�!) En diskussion ved etnolog og fremtidsforsker Mag. art., medlem af etisk råd Karen
Schousboe og overlæge, professor dr. med. Niels Højby dirigeret af journalist Georg Metz,
chefredaktør på Information (vores barndoms Mr. News!!!!).

Vi glæder os til at se jer!!!

Med venlig hilsen

Christian Thomas Madsen, 6. sem.
Katrine Bagge Iversen, sem.fri
Louise Isager, 8. sem
Klara Vinsand Naver, 5. sem.

Dette skyldes visse fysiologiske ændringer, der finder sted under udøvelsen af teknikken.  Så-
ledes er det vist, at serotonin niveauet øges, plasma kortisol og plasma laktat falder, stofskiftet
falder, åndedrætsfrekvensen og hjertefrekvensen reduceres, samtidigt med at blod-
gennemstrømningen og hudmodstanden øges.  EEG undersøgelser viser desuden øget
�coherence,� både i alpha og theta frekvenserne.
Resultatet er øget velvære, energi og livsglæde - kvaliteter, som på længere sigt fører til bedre
helbred og større vitalitet.  De, der udøver teknikken, oplever desuden bedre hukommelse, øget
kreativitet, bedre koncentrationsevne, og større mental klarhed.

Derfor har Transcendental Meditation de sidste 40 år været anvendt som et effektivt middel til
fremme af sundhed, livskvalitet og generelt velbefindende.
Foredrag for alle med interesse for sundhed:
STED:  Holtehallen 2, Kongevejen 168, Holte
TID: søndag den 21. februar, kl. 17 - 19
Fri entre.
Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

SUNDHED OG JORDBRUG 1999 RUF -
REJSESTIPENDIER TIL SPECIALE-
STUDERENDE
Rådet For Ulandsforskning (RUF) har til uddeling i 1999 bevilget rejsestipendier af max. 20.000
kr til specialestuderende inden for hvert af områderne ulandsrelateret sundhed og jordbrug, i alt
20 stipendier. Rejsestipendierne tildeles specialestuderende, der har fået godkendt specialeprojekt
(inklusive OSVAL II for medicinstuderende) og er på sidste del af studiet ved en dansk højere
læreanstalt. Der uddeles 5 stipendier med ansøgningsfrist pr.1.marts 1999 og 5 med ansøgnings-
frist per 1.oktober 1999 for hvert af områderne. Feltopholdet kan ikke påbegyndes før ansøg-
ningen er behandlet. Opholdet skal være af en varighed, der giver mulighed for en materiale-
indsamling af tilstrækkelig kvalitet og dybde. Svar kan påregnes ca. 3 uger efter ansøgningsfri-
stens udløb.
 Betingelser
*  Projektansøgning med kort beskrivelse af projektets hovedproblemstilling, mål og metoder på
max. to maskinskrevne sider (12 pkt)
*  Projektansøgningen skal være godkendt og underskrevet af specialevejlederen
*  Projektet skal være tilknyttet danskstøttede bistandsaktiviteter (inklusive RUF og (ENRECA)
*  Skriftlig godkendelse fra de projektansvarlige i samarbejdslandet
*  Kopi af relevante eksamenspapirer
*  Budget for de med rejsen og opholdet forbundne udgifter, samt specifikation af den ansøgte
sum. Oplysninger om eventuel finansiering fra anden side.
 Der ydes tilskud til
* Billigste rejse ad mest direkte flyrute
* Udgifter til vaccinationer, visum, forskningstilladelse, rejseforsikring m.m.  (dokumenterede
udgifter)
* Max. 3500 kr./måned til ophold inklusive lokal transport i max. 5 måneder i alt max. 20.000 kr./
studerende. Det er en forudsætning at der ikke opnås støtte til de samme udgifter fra andet sted
 Afrapportering
Senest en måned efter tilbagekomsten til Danmark:
* Skriftligt regnskab vedlagt originale,  kvitterede bilag i forhold til dokumenterede udgifter
* Feltrapport på engelsk (max. 4 sider).  Rapporten skal kort beskrive aktiviteter,
indsamlede data, analyseperspektiver og  metode.  Kopi skal sendes til det lokale projekt og den
relevante netværkskoordinator  Når specialet er afleveret:
* Resumé af specialet på engelsk (max.2  sider) til det lokale projekt og netværkskoordinatoren
* En kopi af specialeopgaven til netværkskoordinatoren

Ansøgnings- og afrapporteringsskemaer er udsendt til de respektive institutioner eller kan
afhentes personligt på de to netværkskontorer på nedenstående adresser:
Netværk for Jordbrugsrelateret Ulandsforskning (JUF),  Att: Anne Sørensen, koordinator Den
Kgl.Veterinær-og Landbohøjskole Bülowsvej 17 1870 Frederiksberg C
ENRECA Netværkskontoret for Sundhedsforskning att: Lene Blegvad, koordinator Afdeling
for International Sundhed Pavillonen 42, Panum Instituttet Blegdamsvej 3, 2200 København N
ANSØGNINGSFRIST FOR FORÅRSPULJEN: 1. MARTS  1999

ANSØGNINGSSKEMA 1999
RUF - REJSESTIPENDIER TIL SPECIALESTUDERENDE

INDENFOR ULANDSRELATERET SUNDHED

Navn:_____________________________________      CPR NR:__________________

Adresse: ___________________________________      Telefon:____________________

Institut/Afdeling:_________________________________________________________

Specialevejleder:__________________________________________________________

Titel på speciale:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(kort beskrivelse af projektets hovedproblemstilling, mål og metoder på max. to maskinskrevne
sider
(12 pkt) vedlægges som bilag)

Påtænkt afrejse/ hjemkomst:-_________________________________________________

Kun ansøgninger, der har opfyldt nedenstående, vil blive behandlet:

Projektforankring: RUF/ENRECA/anden bistandsaktivitet (hvilken):____________________

____________________________________________________________________________________
Vedlagt                                                                                                                           (understreg)

1.   Godkendelse og underskrift fra specialevejlederen: ja nej

2.   Skriftlig anbefaling fra de projektansvarlige i samarbejdslandet: ja nej

3.   Kopi af relevante eksamenspapirer: ja nej

4.  Budgetudkast for rejse- og andre udgifter
      med specifikation af den ansøgte sum ja nej

Er der opnået eller søgt støtte til rejsen/opholdet  fra andet sted: ja nej.
Hvis �ja�  hvor meget,  hvorfra og til hvilke formål:

Ansøgningsskemaet afleveres senest  den 1. marts 1999 til:

ENRECA  Netværkskontoret for Sundhedsforskning
Afdeling for International Sundhed Att: Lene Blegvad
Pavillionen 42 Panum Instituttet

Studiet
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Symposier
MINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUM
i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning på Panum
Instituttet
i februar måned.

Tema: Køn seksualitet og kognition
Tid:    Mandag den 15/2 1999 kl. 14.15-16.00
Sted:   Mini Auditorium 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.

BOGANMELDELSE: PSYKIATRI - EN LÆ-
REBOG I VOKSNES PSYKISKE SYG-
DOMME
Af Karsten Veien, Odense

Per Vestergaard og Thorkil Sørensen. Psykiatri - en lærebog i voksnes
psykiske sygdomme
304 sider, pris: kr. 298,50 inkl. moms

Det er en skam, at titlen Klinisk Psykiatri er optaget. For Psykiatri af Per Vestergaard og Thorkil
Sørensen er primært en indføring i psykiatri set i et klinisk perspektiv. I erkendelse af, at diagnostik
i dansk psykiatri er baseret på WHO�s ICD-10, er det logisk, at bogens opbygning følger denne
sygdomsklassifikation. Et fag, der for mange naturvidenskabeligt uddannede kan være svært at
overskue, er således beskrevet brugervenligt og inspirerende.

Læsning af bogen kræver ingen forkundskaber i psykiatri. I et lettilgængeligt sprog beskrives
indledningsvis psykiatriens grundbegreber og den psykiatriske samtale og undersøgelse. Denne
indføring i psykiatrisk terminologi danner et godt grundlag for forståelse af de psykiske syg-
domme og symptomer, som resten af bogen handler om.

I beskrivelsen af sygdommene er der lagt vægt på de hyppigste forekomne symptomer. Ordval-
get i symptombeskrivelsen er nøje afstemt efter terminologien i ICD-10, så ordene er direkte
anvendelige i ICD-10 klassifikationssystemet. Der er forslag til en basal klinisk undersøgelse af
de fleste sygdomme. Dette gør det lettere at reducere en psykisk lidelse til et diagnosenummer.
Som supplement til beskrivelsen af symptomer og sygdommenes forløb er flere sygdomme
illustreret i sygehistorier. Ideen er god, men desværre er sygehistorierne ofte for stereotype og
nøgterne til at deres pædagogiske potentiale udnyttes optimalt.
Der er forslag til differentialdiagnoser og behandling af mange sygdomme.

Ætiologiske betragtninger er som hovedregel set fra en genetisk og ikke en psykosocial synsvin-
kel. I mange kapitler er det en lettelse, at forskellige usammenhængende ætiologiske forklaringer
ikke forvirrer læseren. Men det ætiologiske aspekt burde uddybes i afsnittet om delirium. At
beskrive delirium på sølle 4 sider er for kort i betragtning af, hvor hyppigt læger på somatiske
afdelinger møder den delirøse patient. Her ville en ætiologisk somatisk betragtning have været
passende.

Som indføring i psykiatri er bogen velegnet til at give et overblik over de hyppigst forekommende
sygdomme. Bogens beskrivelser af personlighedsforstyrrelser og forsvarsmekanismer giver
god indsigt i, hvor skellet går mellem de svære psykiske lidelser og abnorm adfærd. Bogen er ikke
velegnet for den, der ønsker en fordybelse i psykiatrien og dennes udvikling.
Bogen er forsynet med stikord, med oversigt over samtlige diagnoser i ICD-10, psykiatriloven
er aftrykt og der er en ordforklaring. Sidstnævnte kunne dog udvides og forbedres med en
etymologisk forklaring, der ville fremme forståelsen af mange begreber.

Bogen er velegnet til medicinstuderende, der skal have et basal kendskab til de psykiske lidelser,
og suppleret med noter kan den anbefales som pensumdækkende i psykiatri på medicinstudiet.

BOGANMELDELSE: PHYSIO-
LOGIE DES MENSCHEN, 27.
AUFLAGE
Af Brian Bjørn

Schmidt RF, Thews G. Physiologie des Menschen, 27.
Auflage. Berlin: Springer Verlag, 1997.

Denne bog, hvis førsteudgave udkom i 1936, er med tiden blevet en institution i Tyskland � og
det er den med rette. Ved hjælp af 888 sider, 626 firfarvede illustrationer og 100 tabeller ledes man
på forbilledlig vis gennem fysiologien.

Bogens primære force er dens meget ligefremme og kon-
cise sprog, der får enhver amerikansk fysiologibog til et
ligne et stykke venstrehåndsarbejde. Desuden nyder man
godt af, at fysiologien i Danmark er meget præget af den
kvantitative, tyske tradition, så lærebogen ligger faktisk tæt-
tere på den undervisning vi møder, end nogen af de øvrige
bøger, jeg har haft fingrene i. Der er nærmest ikke den egen-
skab eller størrelse, der ikke er sat tal på: Vidste du for ek-
sempel at den mængde tarmgas, der i gennemsnit kvitteres
per rectum andrager 600 mL/dag, og at det sker i ca. 15
portioner à 40 mL ? Næh vel �

De mange farveillustrationer er også et absolut hit; hoved-
parten er veludførte, og alene det, at de er i flere farver, i
stedet for den sædvanlige lyserøde eller lyseblå, er i mine
øjne en kvalitet. Illustrationerne fuldstændiggør teksten og
er med til at lette tilegnelsen af de svære stofområder, som
det forhåbentlig fremgår af de to eksempler fra bogen.

Endvidere vil jeg fremdrage to kapitler, der udmærker sig ud over det ovenfor anførte. Bogens
fjerde afsnit (neurale og humorale styrings- og reguleringsprocesser) indledes med et afsnit, der
beskriver grundprincipperne for styringsprocesser i almindelig (kal-
des også kybernetik eller systemteori) over knap ti sider. Med dét
kapitel i baghovedet ser man mange fysiologiske sammenhænge i et
helt nyt lys, og vil også være i stand til at bruge modellerne som
�huskeregel�.

Det andet kapitel, der skal fremdrages, er indledningskapitlet til ot-
tende afsnit (stofoptagelse og �udskillelse). I dette kapitel behandles
epitelers struktur og funktion, og igen bliver man udstyret med en
grundlæggende beskrivelse, der gør tilegnelsen af viden om bestemte
delområder meget lettere.

At det ikke blot er undertegnede, der har fået en fiks ide, ses af de
mange rosende anmeldelser i den tyske fagpresse, hvoraf blot et
pluk fra en enkelt skal citeres: � ...ein sehr umfangreiches und
didaktisch gut aufgebautes Buch, das man nach wie vor als das
vollständigste Lehrbuch der Physiologie in deutscher Sprache
bezeichnen kann.� Sådan skrev Der Internist.

Minusser er der ved enhver bog. Denne bogs største minus er prisen: 148 DM + dansk moms,
hvis du køber den i Panumbogladen (= rundt regnet 700 kroner, hvorfra du kan trække de 10
% rabat). Endokrinologien er desuden behandlet lidt vel summarisk, da dette område i det store,
sydlige naboland traditionelt varetages af biokemikerne. Til gengæld vil enhver neurofreak falde
i svime over den meget grundige behandling af neuro- og sansefysiologien.

Tilbage er der kun at anføre, at medmindre du virkelig er en dør til tysk, vil du næppe have flere
problemer med denne bog, end med en engelsksproget. Personligt har jeg oplevet det som en
væsentlig lettelse at læse på tysk, da mange faste vendinger, udtryk og fagbegreber ligger tættere
på de tilsvarende danske, end de engelske gør.

Illustrationerne er gengivet med tilladelse fra Springer Verlag, der er indehaver af ophavsretten.
Figur 4-3 er fra side 69, figur 35-18 er fra side 755.

Bøger

DET MEDICINSKE
STUDENTERRÅD PRÆSENTE-

RER:
BOGMARKEDBOGMARKEDBOGMARKEDBOGMARKEDBOGMARKED

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.

Studiet



10

Annoncer
SKOLARSTIPENDIUMSKOLARSTIPENDIUMSKOLARSTIPENDIUMSKOLARSTIPENDIUMSKOLARSTIPENDIUM
Der findes en bevilling på et skolarstipendium til en student, der vil bruge eet år til at lave et
forskningsprojekt om vejledningen ved provokeret abort. Det forudsættes, at man tager orlov og
arbejder fuld tid med projektet. Skriftlig henvendelse til: Afd. læge dr.med. Henri Goldstein,
Gynækologisk klinik, Frederiksberg Hospital, 2000 Frb. Senest den 22.2.99.

OVEROVEROVEROVEROVERVEJER DU EN LÆSEPVEJER DU EN LÆSEPVEJER DU EN LÆSEPVEJER DU EN LÆSEPVEJER DU EN LÆSEPAUSE?AUSE?AUSE?AUSE?AUSE?
HAR DU LYST TIL AT BRUGE 1/2 ÅR PÅ RIGTIGT
HOSPITALSARBEJDE OG 1/2 ÅR PÅ FORSKNING?

Så er dette måske noget for dig!
Center for Sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup starter d. 15. februar 1999 en stor
befolkningsundersøgelse; INTER 99. Deltagerne får tilbudt en grundig helbredsundersøgelse,
bl.a. BT, blodprøver og EKG, og får en vurdering af deres personlige risiko for at udvikle hjerte-
sygdom eller sukkersyge. De bliver herefter tilbudt intervention, dvs. der ydes hjælp til ændring
i motion-, kost- og rygevaner.

Din opgave bliver:
De første 6 måneder skal du bl.a. tage blodprøver og gå til hånde i forbindelse med helbreds-
undersøgelserne.

Vi tilbyder dig:
- Et skolar-stipendiat.
- Efter 6 måneder med praktisk arbejde, kan vi tilbyde dig vejledning og hjælp til viden

skabeligt arbejde (1-2 artikler).
- En anden, men alligevel studierelevant måde at prøve dit fag af på.
- Mulighed for at arbejde tværfagligt i et engageret team af læger, sygeplejersker, sekre

tærer, laboranter og diætist.

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONERFRIVILLIGE FORSØGSPERSONERFRIVILLIGE FORSØGSPERSONERFRIVILLIGE FORSØGSPERSONERFRIVILLIGE FORSØGSPERSONER
SØGES.SØGES.SØGES.SØGES.SØGES.
Vi er ved at udvikle en metode, der kan belyse omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der
regulerer blodets evne til at koagulere. Med denne metode vil vi få mulighed for at undersøge,
hvordan disse faktorer påvirkes af forskellige farmaka. Vi søger derfor et antal frivillige forsøgs-
personer (både mænd og kvinder), der kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersø-
gelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et mærket proteinstof, samt et antal blodprøver taget
i løbet af den næste time. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Hospital, og der vil være mulighed
for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3707
Tlf. (privat): 44980818

FØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGES
FYSIOLOGI
Despopoulos, Physiology, color atlas. Sælges for 100. 4. udgave (nypris 210,-)

GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave. sælges for 300. anbefalet lærebog (nypris 495,-)

Neal, Pharmacology at a glance, 3. udgave, sælges for 100 (nypris 185).

MIKROBIOLOGI OG FARMAKOLOGI
en komplet samling af kompendier og pensumbeskrivelser  sælges for 200
i fotokopi med stærk spiralryg. farmakologi, bakteriologi og mykologi, virologi,
parasitologi, transfusionsmedicin. (bogprisen ville være  720 kr)

Højby, Klinisk mikrobiologi. sælges for 300, anbefalet lærebog (nypris 548)

PSYKIATRI
Hemmingsen, Ralf,Klinisk psykiatri, 1. udgave,
anbefalet lærebog i København (nypris 750,-)
 sælges for 500, (inklusive FADLs opgavesamling + gamle eksamensopgaver og mønster-
besvarelser, som ikke kan lånes eller fås nogen steder)

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 sælges Du skal være: selvstændig, stabil og dynamisk med lyst til at samarbejde. Du skal være udad-
vendt, lærenem og indstillet på, at vi er et team, og at vi hjælper hinanden.

Du kommer til at arbejde på:
Center for Sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup.

Du kan starte:
1. marts 1999

Er du interesseret i at høre nærmere?
Kan du ringe til læge Charlotta Pisinger på tlf. 43 23 32 59

Ansøgningen sendes til:
Charlotta Pisinger, Center for Sygdomsforebyggelse, KAS Glostrup, Nordre Ringvej, 2600
Glostrup.

Ansøgningsfrist:
snarest muligt, senest 20. februar. Vi får brug for to medicinstuderende.

VELKOMMEN TIL ALLEVELKOMMEN TIL ALLEVELKOMMEN TIL ALLEVELKOMMEN TIL ALLEVELKOMMEN TIL ALLE
NYSTNYSTNYSTNYSTNYSTARARARARARTERE:TERE:TERE:TERE:TERE:
Fredagsbar, FADL, Fagråd, Fæces og Femur.  Nye ord og nye begreber man møder som
nyimmatrikuleret.  Disse kan  ofte virke uforståelige og forvirrende.  Hvad er FADL, hvem er
FADL og hvad er 1 års reglen?
Selvom man er blevet introduceret til FADL og andre af studiets forskellige udvalg/foreninger er
det ikke sikkert at man lige kan huske eller har styr på det alt sammen.
For at hjælpe på vejen bringer FADL derfor den �Ultimative Russer Opslagsbog�(URO)

Anatomi: Studiet af kød, knogler og indvolde m.m.  Der bruges tilknyttede latinske navne, der
skal forhindre patienter i indsigt i deres lidelser
DADL-net: Som FADL-medlem har du mulighed for at blive tilsluttet DADL-nettet.  Et eller andet
internet halløj m. dobbelt Netcom plus og hyper server.  Spørg Hackeren Linda på sekretariatet.
Djøf: Forening af økonomer hvis eneste formål er at udsulte det danske sundhedsvæsen
Ét års reglen: Gælder for studerende der ikke før har været medlem af FADL.  Disse skal ved
senere indmeldelse betale kontingent for den tid af studiet hvor de ikke har været medlem, op til
ét år.  Eksempelvis ved indmeldelse efter 3 års studie betales 1 års kontingent plus kontingent for
semestret hvori studenten indmelder sig.
FADL: Foreningen Af Danske Lægestuderende.  De medicinstuderendes fagforening.
Fagråd: Forsamling af idealistiske studerende der kæmper for de studerendes rettigheder
Flatus afgang: Ildelugtende amorf gasmasse som udgår fra tarm lumen  ved afslappet sphincter
Fæces: Ildelugtende brunlig substans man ofte stifter bekendtskab med som SPV�er
H:S:Hovedstadens Sygehusfællesskab, Djøf�ernes idealbillede på et velfungerende sundheds-
væsen
Husgruppen: Samling af studerende der driver Studenterklubben.  Elsker at vaske gulv og samle
flasker. MELD DIG IND � DET´BAR´HYLLE!!
Højtbelagt: Smørrebrød med > 75 % pålæg.  En yndet spise blandt FADLs politikere.
Levebrødspolitiker: Skældsord som utilfredse medlemmer ofte bruger om de studerende der er
politisk aktive i FADL(Lever af højtbelagt, deraf navnet)
Palpation: Undersøgelsesteknik som mandlige rusvejledere ofte benytter på kvindelige russere
for at prale med deres anatomiske viden
Pamper: Se levebrødspolitiker
Russere: Den mest eftertragtede gruppe af studerende, særligt blandt ældre mandlige FASE 2�ere.
Rusvejledere: Samling af alkoholiserede medicinstuderende der ikke kan få en kæreste
Røde Baroner: Forsamling af stærkt venstreorienterede studerende der er politisk aktive i FADL.
Elsker strejker.  Hader privathospitaler.  Tidligere en udbredt race i FADL, nu næsten uddøde.
Skruebrækkerne: Én flok af pengegriske studerende som tager arbejde uden om vagtbureauet,
særligt i tider med nedgang i vagter(deres eneste interesse er ussel mammon)
SPV�er: Sygeplejevikar, grunduddannelsen i FADL
Studenterklubben: �Klubben� i daglig tale.  Panums svar på Christiania
Stud.Med: Din officielle betegnelse, giver bonus hvis den indflettes i enhver score-sætning.
Desuden navnet på et blad � støttet af FADL -  der udkommer hvert semester.
Tabel 6: Tabel i Kemisk Data.  Et must at kunne udenad i dit kommende virke som læge.
Vagthajerne: Studerende som ikke er studieaktive, men i stedet tager masser af vagter(en næsten
uddød race)

Selvom i ikke lige kunne overkomme at indmelde jer her i den første uge, så kan i stadigvæk melde
jer ind i løbet af semestret eller endnu senere(husk blot ét års reglen).
Derudover skal i endelig komme og spørge på sekretariatet hvis i har nogle spørgsmål(Det ligger
til højre i starten af �kemi-gangen�)

Med Venlig Hilsen

Allan Nielsen og Andreas Lundh
(De to levebrødspolitikere som nogle af jer fik rus-introduktion til FADL af)

FADL

Annoncer & Indre Organer
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SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 1/2 -1999 - 7/2 -1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 11 12 5 12 13 25 15 93
udækket  6 2 0 0 0 2 3 13           14
15-23
bestilt 24 16 8 11 15 18 15 107
udækket 0 1 0 0 0 0 0 1 1
23-07
bestilt 18 18 10 15 20 21 14 116
udækket  3 0 0 0 0 2 0 5 4
ialt
bestilt 53 46 23 38 48 64 44 316
udækket 9 3 0 0  0 4 3 19 6
dæknings-
% 83 94 100 100 100 94 94

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

VT - VVT - VVT - VVT - VVT - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER

Ugestatistik for ugen:    1/2 -1999  - 7/2 -1999

man tirs ons tors fre lør søn         ialt
ledige hold 0 1 0 0 0 0 2
arbl. vagter 0 4 1  0 0  1 6              12
planlagte vagter  18  18  18  18  18  18  18        126

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke
svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i
døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !
Ekspeditionen har åbent:  Mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.30 - 15.00.

  Tirsdag og fredag lukket

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35 24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse  fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at
ringe mellem 12.00 og 13.00.

NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i tiderne:

06.00-9.00 og 18.00-24.00

ADRESSE ÆNDRINGADRESSE ÆNDRINGADRESSE ÆNDRINGADRESSE ÆNDRINGADRESSE ÆNDRING
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Hilsen VB

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 6
Træffetider
onsdag d. 10/2 ingen træffetid grundet møde i Odense
fredag  d. 12/2 klokken 15.00-16.00
mandag d. 15/2 klokken 15.00-16.00

Tlf. vagtchefkontoret: 3524 5404
E-mail: vc-kvb@fadl.dk
E-mail
Vi modtager stadig flere og flere henvendelser per e-mail, hvilket er os en stor hjælp. Vi bliver dog
nødt til at bemærke, at det kun er henvendelser rettet til vagtchefkontoret, der vil blive behandlet.
Denne e-mail adresse, vc-kvb@fadl.dk, kan ikke benyttes til at informere om os ændret trækpro-
cent eller lign.
Vi arbejder dog på at kunne tilbyde denne service, så du kan ordne rutine henvendelser hjemme-
fra.

Med venlig hilsen
Vagtcheferne

ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Hold der søger nye medlemmer !

Flyver børne VT-hold 3302 mangler akut nye medlemmer
Kvalifikationer:
- Minimum 150 VT-timer
- Lyst til at arbejde med børn

Indsupplerede uden VT-II kursus er forpligtet til at tage først kommende kursus.
Yderligere oplysninger: Hos holdleder Halfdan tlf. 33 32 64 23 eller ring til Lone på VB for evt.
tilmelding.

Kardiologihold RH 4101 søger 2 nye ventilatører.
Vi er 24 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet
har to funktioner: En ventilatør- og en obs�er-del.

Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering af
nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på afdelingen,
forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:
� Tage 12-aflednings EKG
� Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)
� Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere respirator

funktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning

For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggørelse

af fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet  af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i eksa

mensmånederne
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedprioritering

på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
� Efter færdiggørelsen af 1. del forpligtet til at uddanne dig til kardiologisk assistent

Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.

Holdets anden funktion varetages af de kardiologiske assistenter.
Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 2 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.
Ansøgningsfrist: torsdag den 18. februar 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 23. februar 1999 om aftenen. Ansøgere der
indkaldes til samtale, får mødetidspunkt og sted at vide ved henvendelse til FADLs Vagtbureau.

Det vil være en fordel, af såvel praktiske som af sociale grunde, at nyindsupplerede kan deltage
i holdets næste holdmøde den 24. februar 1999.

Der lægges vagter for fire uger ad gangen. Første periode for nyindsupplerede starter uge 10.
.

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kaspar Sørensen på ? 3583-3280 eller  ? 3545-2875.

Hæmodialyse

Hold 4202, Herlev søger to stikkelystne medlemmer til oplæring december-januar.

Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre m.m. i den 4 timer lange dialyse.
Afdelingen har for tiden ca. 100 patienter udover midlertidige dialysepatienter på blandt andet
intensiv-afdelingen. Der er ansat ca. 45 sygeplejersker, som vi har et utroligt godt samarbejde
med.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger fleksible medlemmer, der er interesseret
i mange vagter. De fleste vagter ligger om aftenen, i weekenderne og i skoleferierne. Vi er ofte flere
studenter i vagt samtidig.

Vagtbureauet
Vagtbureauet
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Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,

lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav: - min. 200 VT-timer
- fase II, 8.-11. semester
- bestået farmakologi indenfor ½ år
- ml. 4-10 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog min. 8 vagter/mdr.) (Efter 1000
   hæmodialysetimer vil der være mulighed for at gå på �pension�)

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 17. februar 1999  kl. 12.00 på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 18. februar 1999 fra kl. 14.30.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Susanne R. El Nohi tlf. 35 55 17 35.

Og husk så:  Herlev er kun 19 minutter fra Panum på cykel!!!

Permanenthold 4301 på Neonatalklinikken på RH afd.
5023 søger:

1 børneventilatør pr.   1/3-1999
1 børneventilatør pr. 29/3-1999

Vi dækker ikke faste vagter, men udelukkende på baggrund af afdelingens behov, i øjeblikket en
del nattevagter og mange akutte vagter..
Afdelingen er opdelt i neuro-hjerte- og kirurgteam. Vi har et godt samarbejde med afdelingens
øvrige personale og deltager i afdelingens sociale liv.
Vi holder nogle meget hyggelige holdmøder med spisning hver gang.
På vagt passer vi 2-4 børn, som vi varetager al plejen omkring incl. stuegang og blodprøvet-
agning i aften/nattevagter.
Vi forventer, du kan lide at arbejde med børn, at du kan blive på holdet min. 1 år og at du tager en
del akutte vagter. Du kan således ikke forvente at alle vagter er  planlagte.

Kvalifikationer: Godkendt VT-II-kursus, 500 VT-timer, neonatal eller anden  børneerfaring.

Krav: 8 vagter pr. måned i de første 4 mdr, derefter 4 vagter indenfor  en 4 ugers periode.

Oplæring:  Individuel efter kvalifikationer, min. 4,  max 8 følgevagter med ventilatør (ulønnet).
1. ulønnet a 3-4 timer med laborant.
2. lønnede følgevagter med sygeplejerske.

Yderligere opl.: På Vagtbureauet hos Vagtchefen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 11. febr. 1999  kl. 12.00 til VB.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalifiserede den 12. febr. 1999 kl. 15.00.
Næste holdmøde er den 16. febr. kl. 18.30, hvor vi gerne ser dig.

Thoraxkirurgisk Intensiv Permanenthold 4402 søger 2 nye
medlemmer til indsupplering i februar.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thoraxkirurgisk intensiv
RH, søger 2 nye medlemmer til snarlig indsupplering.

Iøjeblikket er vi 14 på holdet, 8 kvinder og 6 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne er af 8 timers varighed, ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter med et patientspektrum spændende fra neonatale
hjerteoperede, over coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med
afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografier, m.m.

For at komme på holdet skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne, ikke
nødvendigvis, have anden intensiv erfaring; kunne tage 8- 10 vagter pr. måned (alle årets må-
neder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase
I og det vil være en fordel, ikke nødvendigt, hvis du har børneholdskurset. Da afdelinge er stor,
er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er istand til at samarbejde med det øvrige personale
i alle tænkelige og - engang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle blive på
holdet i minimum 1½ år.

Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter, hvoraf 2 er aflønnede.

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

Ansøgningsfrist: Torsdag den 11. februar 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.

Grundet øget studieaktivitet på vores gode stabile hjemmehold, søger vi supplement med 1 nyt
holdmedlem med tiltrædelse  1. marts 1999.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols- og respiratorbruger. Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator, daglige indkøbsture etc.. Der
er daglig ca. 5 timers ekstra medhjælp til løft m.m..
Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende. Transport foregår nemmest i eget køretøj,
ellers tager du S-toget fra hovedbanegården næsten til døren. Der ydes 1 times transport hver vej.

Kvalifikationskrav: Min. 300 VT-timer, nogen intensiv erfaring, nogen psykiatrisk erfaring,
fleksibilitet ved vagtplanlægning, 5-8 vagter mdl. og desuden skal du have kørekort. Kvindelige
ansøgere vil af hensyn til pt. blive foretrukket. Desuden ser vi gerne, at du kan blive på holdet
mindst 2 år.

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

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 18. februar 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 3 nye  medlemmer pr. 1.
marts.

Holdet passer en sød og frisk 12 ½ års dreng, der har sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den ½ måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole,
+ lige for tiden, aftenvagter hver mandag.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover giver vi den medicin der skal
gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Af hensyn til kontinuiteten kræves det at du ikke er længere end på 6. semester fase I.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min 5-7 vagter, også i eksamensmånederne. I øvrigt
cykler vi småture med drengen om sommeren, så du må kunne håndtere at cykle også. Cykel
stilles til rådighed af familien. Det er i øvrigt ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplærig: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane og cykel/til fods.
Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder: Maria  ( 49 14 16 39 eller mobil 26 15 16 39

Ansøgningsfrist tirsdag den 16. februar  1999 kl. 12.00...... til Vagtbureauet...... Der afholdes
holdmøde onsdag den 17. februar kl. 17.00......... og der er mødepligt......

KURSER !

FaDL�s kursus i Praktisk Elektrokardiologi

Formål: At give en basal indførelse i Ekg diagnostik, med vægten lagt på det  deskriptive. De mest
almindelige arytmier vil blive gennemgået.

Målgruppe:
Medicinstuderende med interesse for Ekg og uden forudgående kundskaber i Ekg diagnostik.
Kurset henvender sig primært til studerende på fase 2, og slutningen af fase 1, da kurset forud-
sætter en adækvat forståelse af hjertekredsløb.

Beskrivelse:
Kurset vil blive afholdt som fem sessioner á to timer, første time som forelæsning og anden time
som praktisk øvelse.

Kursusoversigt:
Kursusdag 1: Alment om Ekg. Principper ved EKG diagnostik.
Kursusdag 2: Blokering af impulsudbredning.

Jeg ønsker at deltage i et af FaDL�s EKG kurser A-F, nævnt i prioriteret rækkefølge (1-6):

A B C D E F

Navn:_____________________________________________Cpr:  ________________

Adresse: _______________________________________Postnr: __________________

Tlf.nr.: __________________________  Semester: ___________________

Vagtbureauet
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Kursusdag 3: Takyarytmier.
Kursusdag 4: Hypertrofi, iskæmi og AMI.
Kursusdag 5: Opsamling og EKG quiz.

Undervisningsdato & tid:

Hold A: kl. 15-17: 16/2, 17/2, 22/2, 25/2 & 4/3.
Hold B: kl. 17-19: 16/2, 17/2, 22/2, 25/2 & 4/3.
Hold C: 8/3 kl. 15-17, 11/3 kl. 15-17, 15/3 kl. 16-18, 18/3 kl. 16-18 & 22/3 kl. 16-18.
Hold D: 8/3 kl. 17-19, 11/3 kl. 17-19, 15/3 kl. 18-20, 18/3 kl. 18-20 & 22/3 kl. 18-20.
Hold E: kl. 16-18: 24/3, 6/4, 8/4, 12/4 & 15/4.
Hold F: kl. 18-20: 24/3, 6/4, 8/4, 12/4 & 15/4.

Undervisere: Læge Jon Peiter Saunte & Jakob Lykke.

Ansøgning: Til VB på nedenstående slip senest 12/2 kl. 12.00.

VTVTVTVTVT- I I -KURSUS-I I -KURSUS-I I -KURSUS-I I -KURSUS-I I -KURSUS
26-28. februar og 10.marts 1999

Der er 6 ledige pladser på forårets VT-II-kursus.
Hvis du er interesseret i at deltage i kurset, så
aflever din tilmelding hurtigst muligt til Vagtbureaeut.

Pladserne vil blive tildelt efterhånden som ansøgningerne
modtages indtil holdet er fyldt op.

Hilsen Vagtbureauet.

Bogladen

Lægeliv
- Dette er den første af fire artikler fra FADL om videreuddannelses-
mulighederne efter endt embedeseksamen/Red.mg

BOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYT

Histologi
I løbet af denne uge (uge 6) udkommer den nye histologi bog:

Geneser: Histologi � på molekylærbiologisk grundlag
1.udg., 1999, 832 s.

Til bogen hører også en Cd-rom Histology Explorer med mere en 400 mikrofotos, hvor man via
et �computermikroskop� kan se vævs- og celletyper ved forskellig opløsning. Endvidere kan
man teste sig selv vha. en quiz. Man kan arbejde såvel på dansk som på engelsk.
Priser:
* Bog (alene) kr. 798,00
* Cd-rom (alene) kr. 495,00
* Bog + Cd-rom kr. 898,00

Genetik
Pensumbeskrivelse i genetik  forventes udgivet i uge 7 (næste uge)

Patologi
Den store udgave af lærebogen i patologi er netop udkommet i ny udgave:
Rubin & Farber: Pathology
3. udg., 1999, 1664 s., indb. kr. 565,00
I følge vore oplysninger vil den nye udgave af Essential Pathology først udkomme om et års tid.

Børne- og ungdomspsykiatri
Netop udkommet:
Hove Thomsen m.fl.:Børne- og ungdomspsykiatri � En lærebog i børn og unges psykiske syg-
domme  1. udg., 1999, 283 s., indb. kr. 298,50

Husk at gøre brug af vores fine tilbud på papirvarer og
kontorartikler � hent vores tilbudsavis i bogladen!!

VIDEREUDDANNELSEN ER FRA 1. DAG SOMVIDEREUDDANNELSEN ER FRA 1. DAG SOMVIDEREUDDANNELSEN ER FRA 1. DAG SOMVIDEREUDDANNELSEN ER FRA 1. DAG SOMVIDEREUDDANNELSEN ER FRA 1. DAG SOM
TURNUSLÆGE TIL MAN BLIVER SPECIALLÆGE.TURNUSLÆGE TIL MAN BLIVER SPECIALLÆGE.TURNUSLÆGE TIL MAN BLIVER SPECIALLÆGE.TURNUSLÆGE TIL MAN BLIVER SPECIALLÆGE.TURNUSLÆGE TIL MAN BLIVER SPECIALLÆGE.
Den spænder sig over flere forskellige ansættelser og
stillingstyper.

Speciallægeuddannelse
For at begynde sin speciallægeuddannelse skal man være færdig med turnus. Når man har gen-
nemført turnus har man autorisation til selvstændigt virke, det vil sige man har ret til at sætte sig i
egen praksis.
Speciallægeuddannelsen er opbygget af forskellige elementer:
1. Introduktionsstilling (12-24 måneder)
2. Supplerende uddannelse (6-12 måneder)
3. Undervisningsstilling (12-27 måneder)
4. 1. reservelægestilling (18-30 måneder)

For almen medicin er der en anden opbygning med:
1. Almen medicinske blokstillinger (36-42 måneder)
2. Uddannelsesamanuensis (6 måneder)
Specialer
Man kan blive speciallæge i et grundspeciale og/eller et grenspeciale. Eksempel: medicin er grund-
speciale og lungemedicin er grenspeciale.
Et eksempel på en videreuddannelse i grundspeciale
Hvis de har planer om at blive specialelæge i intern medicin er videreuddannelsen bygget op
således:
- Praktisk klinisk uddannelse 90 måneder. (7½ år)
1. Turnusstilling 18 måneder.
2. Introduktionsstilling 12 måneder.
3. Supplerende uddannelse 12 måneder.
4. Undervisningsstilling 24 måneder.
Tre afdelinger på sygehuse med lands-landsdelsfunktion
5. Supplerende uddannelse 6 måneder.
6. 1. reservelægeansættelse 18 måneder.
- Teoretiske kurser. Mindst 8

- Laboratorieuddannelse 6 måneder

Et eksempel på en videreuddannelse i grenspeciale
Hvis du har planer om at blive speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri er videruddannelsen
bygget op således:
- Praktisk klinisk uddannelse 72 måneder. (6 år)
1. Turnusstilling 18 måneder.
2. Introduktionsansættelse 12 måneder.
3. Undervisningsstilling 18 måneder.
4. 1. reservelægeansættelse 24 måneder

- Supplerende uddannelse 12 måneder
a. Psykiatri 6 måneder. Ansættelsen skal finde sted ved afdeling med almen psykiatrisk funktion
b. Pædiatri 6 måneder.
- Teoretisk uddannelse
- Grunduddannelse i psykoterapi

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere kom ind på kredsforeningen og kopier fra målbeskrivelserne for de for-
skellige grund- og grenspecialer.

Med venlig hilsen
Ellen Ostenfeld Strunge
Observatør i FAYL�s Forsknings- og uddannelsesudvalg

Kandidat

Turnus

Introduktionsstilling

Supplerende st illing

Undervisningsst illing

Supplerende st illing

1.reservelæge
grundspeciale

1. reservelæge
grenspeciale

Speciallæge i
grundspciale

Speciallæge 
 i grund- og
grenspeciale

Speciallæge i
grenspeciale

Speciallæge 
   i almen 
   medicin

Almen medicin
        blok

Uddannelses-
 amanuensis

TEATEATEATEATEATER ANMELDELSETER ANMELDELSETER ANMELDELSETER ANMELDELSETER ANMELDELSE
af Jakob Raunsø

HØSTEN
Da Deres udsendte anmeldere en forblæst februaraften troppede op på Det Kongelige Teater for
at hente billetterne til opsætningen af Astma 5 fik vi os en slem skuffelse. Forestillingen var aflyst,
men vi �kunne jo bare se Høsten i stedet for�, foreslog den venlige billetsælger. Hvad vidste vi
om Høsten? Henning Jensen har hovedrollen og det handler vist nok om noget med nogle
brødre.... Vi tog imod tilbudet. �De bliver nok glade for at se Jer derovre�, sagde sælgeren med
et smil, �for man kan ihvertfald godt sige, at der IKKE er udsolgt!�

Kulturelt
MOK HAR FÅET NY KULMOK HAR FÅET NY KULMOK HAR FÅET NY KULMOK HAR FÅET NY KULMOK HAR FÅET NY KULTUREL PRO-TUREL PRO-TUREL PRO-TUREL PRO-TUREL PRO-
FIL.FIL.FIL.FIL.FIL.
Kultur og MOK er to ting man før i tiden ikke har
forbundet med hinanden. Det er en skam, og
derfor har vi beslutte at MOK skal have en kultur-
redaktion. På kulturredaktionen vil vi koncentre
os om teateranmeldelser samt anmeldelser af
smalle, gerne europæiske film. Vi koncentrerer
os om det, vi mener interesserer unge studerende.

Her er så den nye kulturredaktion.
 red/Kris

Indre Organer
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2 MÅNEDER I MEXICO I JULI/2 MÅNEDER I MEXICO I JULI/2 MÅNEDER I MEXICO I JULI/2 MÅNEDER I MEXICO I JULI/2 MÅNEDER I MEXICO I JULI/
AUGUST???AUGUST???AUGUST???AUGUST???AUGUST???

-Lyder det helt tosset??!
Public Health-gruppen tilbyder igen i år danske studerende at kunne deltage i projektet:

Elective in Public Health in Monterrey, Mexico.

Formål:
I samarbejde med lokale læger og andet plejepersonale skal sundhedstilstanden i forstads � og
landdistrikterne omkring Monterrey forbedres. Dette sker ved en stadig bedre forebygning,
diagnosticering og behandling af de mest almindelige sygdomme. Arbejdet foregår på 11
Universitary Health Care Centers spredt i området.

De studerendes arbejdsopgaver:
- konsultationer
- deltagelse i små kirurgiske indgreb
- børne-helbredsundersøgelser
- evt. deltagelse i vaccinationskampagner
- undervise de lokale i de mest almindelige sygdomme i området: diabetes mellitus,
hypertension, respiratoriske og gastrointestinale infektioner, tuberculose m.m.

Man arbejder fra man-fre 8 timer dagligt sammen med en læge. Man bor med andre internationale
studerende ca. 5 min. gang fra Universitetshospitalet. Hospitalet sørger for kosten.

Hvem kan deltage?
Projektet kan søges af medicinstuderende med klinisk erfaring, der har bestået mikrobiologi og
farmakologi. Desuden skal man have et godt kendskab til spansk, da dette er arbejdssproget.
Der bliver i alt udtaget 4 internationale studerende til at deltage i projektet i perioden.

IMCC

Har du lyst til at arbejde med sygdoms-
forebyggelse, sundhedsoplysning og
bæredygtig udvikling i et tæt samarbejde
med en afrikansk landbefolkning og
danske og zimbabwiske studerende? At
forbedre adgangen til sundheds-
faciliteter for en befolkning i samarbejde
med de lokale sundhedsmyndigheder?
At organisere workshops om AIDS, fa-
milieplanlægning, hygiejne og diaré samt
om hvorledes en bedre ernæringstilstand
kan opnås? At få international erfaring
med udviklingsarbejde og sygdoms-
forebyggelse? At rive syv måneder ud af kalenderen for at få en oplevelse for livet, samtidig med
at du er med til at gøre en forskel for en befolkning........og meget, meget mere?

Zimbabwe Village Concept Project (VCP) er et tværfagligt og internationalt projekt, der har kørt
siden foråret 1998. Projektet er dels et IMCC-projekt, dels et IAAS-projekt (IAAS er en interna-
tional sammenslutning af landbrugsstuderende). Projektet er lokaliseret i et landområde i det
nordvestlige Zimbabwe ca. 550 km nordvest for hovedstaden Harare. Området bebos af tre
etniske grupper; Shonaer, Tongaer og N�debeler, og området er stærkt negligeret hvad angår
infrastruktur, uddannelse og sundhedsfaciliteter. Dette skyldes dels den store migration til områ-
det gennem de seneste årtier, dels områdets placering langt fra distriktshovedstaden.
Det overordnede mål med Zimbabwe VCP er at højne levestandarden i lokalbefolkningen, der
omfatter ca. 3500 børn og voksne. Dette skal ske gennem forbedret sundhedsviden og -praksis,
indførsel af bæredygtige landbrugsmetoder, forbedrede vand- og sanitetsfaciliteter samt en styr-
kelse af organiseringsevnen i lokalsamfundet. Herved er der mulighed for, at de potentielle
muligheder og ressourcer, der er tilstede hos befolkningen, bedre kan udnyttes.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder fra feb.-aug. og aug.-feb (de nævnte mdr.
inklusiv). Ved hver rotation udsendes to medicinstuderende, to landbrugsstuderende og en
antropologistuderende, der alle kommer til at bo i projektområdet. De studerende arbejder frivilligt
på projektet, men flyrejse, vaccinationer, forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i
Zimbabwe betales af projektet, der er finansieret af DANIDA. De deltagende forpligter sig ud
over selve projektperioden på syv måneder til at engagere sig i projektgruppens arbejde i Dan-
mark et halvt år før og efter udsendelsen.

Du kan nu ansøge om at deltage i projektets 5. eller 6. rotation, der udsendes i henholdsvis feb.
2000 og aug. 2000. Ansøgningsfrist er torsdag d. 6. April.

Er du interesseret i at høre mere, kan du komme til info-møde med lysbilleder onsdag d. 17/3 kl.
18:30 i DAM auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B. Alle er velkomne, også selvom
du ikke har lyst til at blive sendt ud, men måske hellere vil arbejde i projektgruppen herhjemme
i Danmark. Yderligere information kan du få på dit IMCC-kontor, hvor der ligger materiale parat
eller ved at se på internet-addressen: www.imcc.dk, under �aktiviteter�.
Du er også velkommen til at kontakte Ida (tlf.: 36 46 37 86) eller Ann-Louise (tlf.: 39 66 16 90).

Basisgrupper

ÅRETS FØRSTE SIMS-MØDE � OGÅRETS FØRSTE SIMS-MØDE � OGÅRETS FØRSTE SIMS-MØDE � OGÅRETS FØRSTE SIMS-MØDE � OGÅRETS FØRSTE SIMS-MØDE � OG
VELKOMMEN TIL DE NYE PÅ PANUM!VELKOMMEN TIL DE NYE PÅ PANUM!VELKOMMEN TIL DE NYE PÅ PANUM!VELKOMMEN TIL DE NYE PÅ PANUM!VELKOMMEN TIL DE NYE PÅ PANUM!

Nu er semesteret jo startet igen og SIMS går et frodigt forår i møde. På programmet har vi en masse
spændende arrangementer, hvoraf flere har taget deres endelige form, mens nogle stadig mangler
lidt finpudsning. Derfor opfordres du, kommende som garvet SIMS�er, til at vise ansigt og sætte
dit præg på et eller flere af emnerne. Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du blot vil se om
SIMS er noget for dig.

Det viste sig at være en mild underdrivelse. Denne torsdag aften havde 25 (inklusiv os selv) valgt
at se Høsten. I en sal med plads til 200 var det nærmest pinligt få. Vi forberedte os på det værste...

Men der gik ikke lang tid, før vi fandt os fuldstændig optaget af den dybsindige og hårde historie.
Høsten er skrevet af Henrik Krogholt, der bl. a. har skrevet Menneskereden, også opført på det
Kongelige. En nat bryder de to brødre, Rake (Lars Lippert) og Paw (Martin Hestbæk), ind i deres
fars hjem, et gammelt husmandssted beliggende uden for flyverækkevidden af enhver krage! De
er kommet for at tage det endelige opgør med deres far, som de har savnet, men også frygtet hele
deres liv. Med opsparet vrede og gensidig mistro venter brødrene på Den Gamles hjemkomst,
men afbrydes af naboens smukke datter Line (Stine Stengade), hvis uventede natlige besøg sætter
helt nye konflikter i gang. Da Den Gamle (Henning Jensen) endelig ankommer, venter hele tre
forsømte og fortvivlede voksne børn i hans ensomme hus.

Der er lagt op til en historie fyldt
med ældgamle konflikter, der
bryder ud efter års fortræng-
ning. En historie om forholdet
mellem to brødre, der i hele de-
res barndom har været præget
af gensidig misundelse og kræ-
ven efter faderens opmærk-
somhed. En fader, der gennem
skilsmisse og druk ikke har haft
lyst og overskud til at tage sig af
sine børn.

Skuespillerne bærer den dystre
stemning godt på vej. Lars
Lippert, der spiller den ældre
bror, viser tydeligt hvor smer-
tefuldt mødet med faderen er. Martin Hestbæk fremstår som den seje lillebror, der gennem vold
og kriminalitet har fået luft for de indespændte agressioner fra barndommen. På bunden viser det
sig, at lillebroderen nærmest som et lille barn higer efter opmærksomhed fra faderen. Enhver
opmærksomhed, selv dårlig opmærksomhed er bedre end ingen, hvilket også er en vigtig pointe
i skuespillet. Stine Stengade spiller den 17-årige Line, der kommer fra fuldstændig anderledes
familieforhold: Kollektivet! Stine Stengade er 27 år, og det giver hende nogle åbenlyse vanske-
ligheder med at portrættere den unge uskyldige Line. Til tider virker Line mere som en 7-årig end
en 17-årig og så er det svært at acceptere ord som �Kneppe� fra hendes mund, taget i betragtning,
at Deres anmeldere ikke er pædofile!
Henning Jensen viser sit format som den buldrende fader, først skræmmende og siden ynkelig
og knækket.

Skuespillet undgår de fleste klichéer, der ellers hutigt kunne sylte stemnningen ind i sentimentalitet
og melankoli. Vi føler med brødrene og synes det er møguretfærdigt, at deres barndom har været
et sådant helvede. Problemerne i Høsten opstår, når de medvirkende på skift skal fremsige en
længere filosofisk monolog, mens de drømmende kigger ud over publikum. Det er meget muligt,

KUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVE KRÆFTERT PRØVE KRÆFTERT PRØVE KRÆFTERT PRØVE KRÆFTERT PRØVE KRÆFTER
MED ET SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT IMED ET SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT IMED ET SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT IMED ET SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT IMED ET SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT I
ZIMBABWE?ZIMBABWE?ZIMBABWE?ZIMBABWE?ZIMBABWE?

Hvad koster det:
Der betales 250 US dollers, som dækker kost og logi.
Derudover skal betales 400 kr til IMCC � pengene tilbagebetales hvis man mod forventning ikke
optages på projektet. 100 kr refunderes mod aflevering af en rapport efter endt ophold.
Udgifter til transport, forsikring, vaccination m.m. betales af den studerende selv.

Hvordan søger du?
Deadline for ansøgning er 15. Marts.
Du skal udfylde et ansøgningsskema � som fås på IMCC-kontoret � samt skrive et motivations-
brev på spansk. Der bliver lagt vægt på et godt kendskab til spansk  og at du har klinisk erfaring.
Erfaring med lignende arbejde er heller ingen ulempe!
Den færdige ansøgning afleveres på IMCC-gruppen til PH-gruppen. Ansøgningen sendes
derefter til Mexico hvor udvælgelsen af deltagere sker.

For yderligere oplysninger :  -  kig op på IMCC-kontoret i åbningstiden � eller se den grønne-
planche med billeder udenfor IMCC-kontoret -   Kontakt Marianne på 35 85 77 85

Indre Organer
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Mødet finder sted i FADL�s mødelokale 1.2.15 mandag d. 15/2-99 kl. 16:05

Følgende ligger indtil videre fast :
· Højdefysiologi ved Bengt Saltin d. 23/2 kl.17:00 i DAM auditoriet
· Besøg på Team Danmarks Testcenter 25/3 kl. 15:30
· Idrætsimmunologi ved Bente Klarlund Pedersen d. 15/4 kl 16:00
· Picnic ultimo april
· IDRÆTSDAG primo maj

Det er planen at få fastlagt datoer og indhold til de sidste arrangementer og måske allerede nu få
nogle nye ideer til efteråret. Dette er også semesteret, hvor vi rigtig skal få gang i vores ugentlige
hal-tid. Derudover skal der nedsættes et idrætsdagsudvalg. Der vil desuden være mulighed for
at få læsket ganen lidt med saftevand og kage�

Vi glæder os til at se jer,
På vegne af SIMS,

Anne, Claus & Jonas

Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte os pr. tlf.
Numrene kan findes på tavlen udfor 9.2.3.

FOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI �FOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI �FOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI �FOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI �FOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI �
BOLIVIA EKSPEDITIONENBOLIVIA EKSPEDITIONENBOLIVIA EKSPEDITIONENBOLIVIA EKSPEDITIONENBOLIVIA EKSPEDITIONEN
V/ Bengt Saltin
DAM Auditoriet mandag d. 22/2 � 1999 kl. 17:00

Sommeren 98 drog 16 forsøgspersoner og adskillige forskere til Bolivia.
I 5200 meters højde søgtes nu gennem de følgende 10 uger svar på nogle af fysiologiens helt
essentielle spørgsmål (fx hvorledes / hvorfor falder den maksimale puls og hvorfor dannes der
mindre mælkesyre på trods af luftens langt mindre indhold af ilt � hvordan reguleres dette�).

Hør om hvordan det var at være forsøgsperson og dermed i centrum for �ivrige resultatmindede
forskeres listige metoder� (stud. med. beretter) og ikke mindst om lederen af den dansk-ameri-
kanske forskningsekspedition, prof., dr. med. Bengt Saltins umiddelbare opdagelser/konstate-
ringer.

Foredraget er naturligvis åbent for alle og der vil være mulighed for at få lidt mere at vide om SIMS
og vore andre arrangementer ved samme lejlighed.

- Prof. Med. Dr. Bengt Saltin, leder af Center for Muskelforskning (CMRC), modtog for
nylig Novo Nordisk prisen på 1 million dk. kr. for sin livslange forskningsindsats.

FILMKLUBBEN P8'NFILMKLUBBEN P8'NFILMKLUBBEN P8'NFILMKLUBBEN P8'NFILMKLUBBEN P8'N
Så er det blevet tid til filmklubben - P8´n´s  filmplanlægningsmøde
for forårssemesteret ´99. Derfor indkaldes til filmplanlægnings-
møde torsdag d. 11 februar klokken 16.00 på Medicinsk
Studenterråds kontor lokale 1.2.5. I løbet af filmplanlægningsmødet
skal vi beslutte hvilke otte film vi vil vise i løbet af foråret. Følgende
kategorier skal repræsenteres:

- Dansk Film
- Nordisk Film
- Europæisk Film
- Tema aften (evt. 2 forevisninger samme aften)
- Klasikker
- Evt. Gyser

Alle film (-klub) interresserede er velkomne på filmplanlægningsmødet. Det er desuden muligt at
komme med filmforslag på vores hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub

Desuden skal der på filmplanlægningsmødet fastlægges dato for filmklubbens julefrokost.

Med venlig hilsen
Andreas

RUSVEJLEDNING�99!
Det er tilsyneladende kommet som et chok for nogle, at vi kunne finde på at bringe information
om rusvejledning i dette, for panumgængere, skrigende ligegyldige ugeskrift.
Derfor ser vi os nødsaget til, som en ekstra service til alle Kong Hans� efterkommere, endnu
engang at bringe datoer og tidspunkter for informationsmøder og tilmelding:

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 studenterklubben.

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

Informationsmøderne er lagt således, for at alle skal have en mulighed for at deltage i et af dem,
hvilket er obligatorisk for at blive rusvejleder. I slutningen af hvert møde vil deltagerne blive
noteret, så vi ved den personlige tilmelding kan se at de har deltaget i et informationsmøde.

Rusnews

Panumkantinen
NYT FRA PANUM KANTINEN.NYT FRA PANUM KANTINEN.NYT FRA PANUM KANTINEN.NYT FRA PANUM KANTINEN.NYT FRA PANUM KANTINEN.
Pr. 1. februar, er åbningstiderne
ændret til følgende:

Hovedkantinen kl. 9.00 � 15.00
Satellitkantinen kl. 9.00 � 14.30

� Og så er der flere kunder der ønsker,
at kunne handle med kontanter i Kasse 2.
Dette ønske vil vi opfylde så snart vi har
haft en tekniker ude for ændre terminalen,
så den kan bruges formålet. Det skulle gerne
ske i løbet af uge 6 eller 7.
 Mvh.   Panum Kantinen

Studenterklubben
Lang fredagsbar holder vi desværre først igen den 5/3, hvor vi arbejder hårdt på at lave noget
rigtigt..... wraauuuuu.! Et eller andet med underlige hatte, bastmåtter, kontrabasser, sorte plastic-
sække , frosne poularder, forårsruller, udstoppede elghoveder og klanternede plusfours.....vi
mangler bare lige konceptet.

Derimod må vi sige at årets første fredagsbar spandt af med maner. Men der var vi også bakket
op af et ufejlbarligt koncept og nogle rare kunder.........bortset fra den halve procent, som stadig-
væk føler trang til at kalde små søde piger, der står i dør, for møgluder og alskens slige kraftudtryk.
Bare de i det mindste kunne svine hankønsvæsenerne til i stedet.!!!
Ellers var det en konge-fredagsbar, som vi glæder os til at gentage.

Dagens kedelige meddelelse, som dog dækker over noget rigtigt rart, er at studenterklubben
holder lukket hele næste uge, faktisk helt fra lørdag den 13/2 til og med søndag den 21/2. I dette
tidsrum står klubben til rådighed for medicinerrevyen, der jo som bekendt søsætter endnu en af
deres legendariske forestillinger i løbet af ugen. ( Man arbejder bedst under pres). I denne periode
bedes også Husgruppe-medlemmer holde sig væk fra klubben.

Øvelokalet
Øvelokalet holder udskiftningsdag d. 1/4-99. Hvis I er et band af medicinstuderende, så send en
ansøgning til Studenterklubben, mærket �kontaktperson bandrum�, senest 1/3-99.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvem I er og hvilke instrumenter I spiller; desuden
kopi af studiekort for de af jer, der er medicinstuderende.

De kjærligste hilsener       Jp/HUSGRUPPENI

INVITINVITINVITINVITINVITAAAAATION TIL ALLE STUDERENDETION TIL ALLE STUDERENDETION TIL ALLE STUDERENDETION TIL ALLE STUDERENDETION TIL ALLE STUDERENDE
I HOVEDSTI HOVEDSTI HOVEDSTI HOVEDSTI HOVEDSTADSOMRÅDETADSOMRÅDETADSOMRÅDETADSOMRÅDETADSOMRÅDET
Lørdag den 27. februar 1999

Grib chancen - pak tasken og prøv idræt gratis!
Er du studerende? Kunne du tænke dig at prøve noget nyt for en dag - fri for læring. Næsten da,
for hvad med at lad hovedet hvile og kroppen lære i stedet?

Nu får alle studerende ved de højere læreanstalter mulighed for at afprøve talenterne indenfor
idrætten. USG holder åbent hus i anledningen af sit 80 års jubilæum, og det betyder liv i hele
bygningen.
Dagen starter med aerobic marathon kl. 10.30 - 6 trænere non-stop hvor du kan �hoppe� af og
på som du har lyst.
Og fra kl. 12 til 18 vil alle andre aktiviteter være i gang.

Program
Et stort udvalg af USGs idrætsgrene er repræsenteret indenfor boldspil, rytmik og bevægelse
m.m. Så der bliver rig mulighed for at finde en idræt, der passer.
Ønskede pladser bookes i Åbent Hus sekretariatet i Pejsestuen på selve dagen fra kl. 10.

(Programmet er ikke kommet med i denne artikel pga. konverterings-
problemer/ Red)

Praktiske oplysninger
Dato: Lørdag den 27. februar 1999
Tid: 10.30-18.00
Sted: Nørre Allé 53, 2200 København N
Arrangør:USG: Universitetets og øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik
Pris: Gratis
Kontakt: Jesper Christiansen: jesper@usg.ifi.ku.dk eller ovenstående adresse og tlf.nr.
Yderligere oplysninger kan læses på http://usg.ifi.ku.dk

USG-Jubilæum
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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. februar klokken 16:30.orsdag den 11. februar klokken 16:30.orsdag den 11. februar klokken 16:30.orsdag den 11. februar klokken 16:30.orsdag den 11. februar 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.

Revy 99


