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Tryk:
Tryk 16,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".
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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 18 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: Ture Karbo

Denne                               redaktion:
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Lederen
HVHVHVHVHVAD FAD FAD FAD FAD FANDEN ER DET FOR ENANDEN ER DET FOR ENANDEN ER DET FOR ENANDEN ER DET FOR ENANDEN ER DET FOR EN
TID ATID ATID ATID ATID AT KOMME PÅ?T KOMME PÅ?T KOMME PÅ?T KOMME PÅ?T KOMME PÅ?
Heeej med jer. I kan tro, der er sket mange ting i løbet af denne uge. Blandt de mest spændende
kan nævnes afslutningen af mit socialmedicinske kursus. Uha da da det var spændende sager.
På socialmedicinsk kursus havde jeg,  ligesom på neuroblok kurset lige inden, mange uhyrligt
interessante oplevelser.
Blandt andet oplevede jeg (og mine veloplagte medstuderende) flere gange at blive brændt af en
underviser. Ja, så sidder man der med søvn i øjnene venter til de dukker op halve eller hele timer
forsinkede for derefter at fremføre undskyldninger så lamme, at de uden problemer kunne ind-
stilles til forhøjet førtidspension med diverse tillæg. Nå, men til langt de fleste timer i de sidste fire
uger, i hvert fald dem jeg magtede at komme til, er der da dukket forelæsere eller lignende op til
tiden.
Og så sidder man dér, klar, til tiden, med et koncentrationsniveau der lige præcis gør een i stand
til at klare 100 - 3 prøven (men ikke 100-7). Derefter kan man være sikker på at cirka en tredjedel
af de studerende kommer vadende ind op til et kvarter efter at forelæsningen er startet. Rabalder
og røre, tasker og våde jakker, næser der skal pudses, venner der skal hilses på korrekt BH
90210-manér.
Ja, det er møgsvært at komme op de der 10 minutter før om morgnen, men så kan man sgu da bare
helt lade være med at komme, guderne skal vide at det er noget jeg praktiserer mere end de fleste.
Okay, okay, godt ord igen - jeg mener cyklen var vel punkteret eller benene sov og broen var oppe
osv. Det der så virkeligt kan undre er, at de samme sinker der kom for sent til første time også
kommer for sent til den næste - hvordan fanden i helvede..? huh?. nu er man der jo, så hvad
dælen...?
Og udover dem der bare ikke kan finde ud af systemet i den store og lille visers positioner, ja så
er der gudhjælpemig også nogen der kommer for sent
med vilje. Tag nu dates f.eks.. Hvornår har man sidst
oplevet en pige der kom til tiden til en date?
Som regel kan man nå 3-4 guldøl inden de dukker op.
Er det for meget at klare for folks ego at komme først
og være den ventende part på cafeen? Jeg kan sgu da
sagtens finde ud af at spilde min egen tid. Jeg behøver
ikke nogen til at hjælpe mig i den retning  - hverken
forelæsere, tøser eller andre studerende.

Udover at jeg har fået sure opstød (se ovenfor) som
følge af min alkoholgastrit, er der også sket mange
andre ting i ugen. Jeg vil ikke remse alt op meeeeen,
der er lige et par ting der skal nævnes:
-for første gang i historien har man måttet sortere 30-
40 rusvejledere fra ved lodtrækning. Tilslutningen har
været alt for overvældende, men det er da rart at se at
der i takt med det øgede optag også dukker flere so-
cialt engagerede, fordrukne, seksuelt afvigende nu-
dister op.

-Den danske tabloidpresse overgik sig selv med spise-
sedlen der lød: �MARGRETHE FANGET I BØSSE-
DRAMA�. Dén får selv de mest opfindsomme her på redaktionen svært ved at toppe.
-P-dag gik agurk, mens semesterstartsfesten gik helt agurk. Det er rart at se, at så mange har
energien til at fordybe sig så meget i deres studiemiljø to dage i træk. Se i øvrigt de fyldige repor-
tager senere.
-En ung medicinerstudine hvis navn redaktionen tilbageholder af princip, så hun ikke bliver
overrendt af medieliderlige og autografjægere, blev berømt efter at have optrådt med billede og det
hele i Ekstra Bladet som ekspert i Morten Korch anmelderpanelet. Tillykke herfra.

Vi snakkes ved om endnu en actionmættet uge.
Red./STA

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

MØDE 02-99,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 02-99,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 02-99,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 02-99,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 02-99,  STUDIENÆVN FOR MEDICIN
27. JANUAR 1999 KL. 15.0027. JANUAR 1999 KL. 15.0027. JANUAR 1999 KL. 15.0027. JANUAR 1999 KL. 15.0027. JANUAR 1999 KL. 15.00
LILLE MØDESAL,LILLE MØDESAL,LILLE MØDESAL,LILLE MØDESAL,LILLE MØDESAL,  PANUM INSTITUTTET PANUM INSTITUTTET PANUM INSTITUTTET PANUM INSTITUTTET PANUM INSTITUTTET

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager,  Poul Jaszczak, Lisbeth Ludvigsen, Klara
Vinsand Naver, Olaf Paulson, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.
Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Synne Åberg,   (studievejl.), Berit Brix,
Grete Rossing.
Afbud Jørgen Hedemark Poulsen.

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 99-01
4. Studieplan

a. Nedsættelse af Semesterudvalg
b. Godkendelse af kommissorier for semesterudvalgene

5. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udvidet med nyt punkt 2: Personsager, herefter godkendt.

ad 2 Personsager
Dispensationsudvalgets indstillinger blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 99-01 godkendt med enkelt tilføjelse.
Opfølgning fra sidste møde vedr. eksamen i Tidlig Almen Medicin og Sundhedspsykologi.
Studielederen havde fra faget fået oplyst, at undervisningen i Almen Medicin og sundheds-
psykologi afsluttes 25. marts, hvor case, som skal danne baggrund for synopsis udleveres.
Herefter har de studerende 14 dage til udarbejdelse af synopsis. Eksaminator og censor skulle
herefter have 14 dage til at gennemgå opgaverne, hvorpå eksamen kan afholdes primo maj. �
Studentergruppen ønskede mulighed for at drøfte oplægget med holdrepræsentanterne for 2.
semester, hvilket først vil kunne ske i løbet af 1-2 uger.

ad 4 Studieplan
a. Nedsættelse af semesterudvalg
Studielederen redegjorde for det hidtidige arbejde vedrørende semesterudvalg. 1.-2.

semesterudvalget er på plads og første møde i udvalget fandt sted 26. januar. Endnu mangler dog
studenterrepræsentanter samt enkelte kliniske repræsentanter til udvalget.

Samtlige semesterudvalg skal nedsættes og påbegynde arbejdet nu. Endvidere skal
nedsættes arbejdsgrupper vedrørende patobiologi og kliniske færdigheder incl. kommunika-
tion. Studielederen oplyste, at kommissorier for udvalgene var under udarbejdelse og institut-
lederne ville blive anmodet om at fremkomme med forslag til medlemmer af semesterudvalgene-
samt følgegruppen.

Det udsendte kommissorium for 1.-2. semesterudvalget samt skrivelse vedrørende
implementering af ny studieplan blev med få rettelser godkendt.

På forespørgsel blev det oplyst, at økonomiske konsekvenser af ny studieplan skal
godkendes af fakultetsrådet � alle øvrige forhold i forbindelse med udarbejdelse af studieplanen
er studienævnets anliggende.

Studienævnet drøftede hvorvidt SAU (StudenterAktiverende Undervisning) burde
være obligatorisk. Nævnet enedes om, at undervisningsformen krævede aktiv tilmelding, som
var bindende. Det besluttedes at overlade den nærmere udformning af dette til semesterudvalget.

Vedrørende introduktionen til studiet blev det besluttet, at denne tilrettelægges i samar-
bejde mellem repræsentanter for 1.-2. semesterudvalget og ruskursusudvalget.

I forbindelse med studieplansarbejdet skal samtlige fag udarbejde klare, letforståelige
og anvendelige målbeskrivelser.

ad 5 Eventuelt
Lisbeth Ludvigsen gjorde opmærksom på, at to klinikudvalg havde lagt undervis-

ning på faglig dag. Studielederen fandt dette dybt utilfredsstillende. Deltagelse i faglig dag
godkendes som deltagelse i undervisning.

Poul Jaszczak takkede studienævnets medlemmer for godt og konstruktivt samar-
bejde i den forløbne valgperiode. En speciel tak blev rettet til John Dich, Nina Grosman, Olaf
Paulson og Birgitte Rode, som udtræder af nævnet.

ref.   Grete Rossing

REFERAT NR. 10/99 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 11.01.1999 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Gunnar
Lausten (GL), ovl. Lene Wallin (LW), stud. med. Anders Bilde (AB), stud. med. Ghulam K. Nabi
(GKN), stud. med. Christina Engel (CE), stud. med. Rikke Sørensen (RS), sekretær Birthe Brogaard
(BB).

Afbud fra: ovl. Jens Strøm, ovl. Troels Mørk Hansen, ovl. Jan Pødenphant, ovl. Jens Bagger,
afdelingslæge Jørgen Andersen, stud. med. Rune Mogensen, stud. med. Arash Afshari (AA).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 9/1998:  Godkendt med bemærkninger.

3. Meddelelser fra formanden: a) OHN meddeler, at han af arbejdsmæssige årsager
ikke ønsker at opstille som Klinikudvalgsformand per 01.04.1999. Der vil blive omdelt opstillings-
lister til Klinikudvalget  01.04.99  på førstkommende lærermøde den 10. februar 1999. b) Orien-
tering om breve fra sygehusledelserne i forbindelse med tilbageholdelse af udregnede
kompensationsmidler til undervisningsafdelingerne pga. budgetoverskridelser m.v. � Klinik-
udvalget finder, at det betydelige arbejde med at beregne kompensationer til de enkelte afdelinger
har været nærmest omsonst, når Sygehusledelserne alligevel inddrager midlerne. Udvalget fin-
der, at sagen bør drøftes med Københavns Universitet, således at Klinikudvalget fremover tilde-
les en undervisningskonto til undervisningsmateriale, kompensationsmidler m.v. � Studielederen

Studiet
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kontaktes desangående. c) Seminar vedr. studieplan finder sted 11.03.1999. Afventer nærmere
information fra Studienævn for Medicin om deltagerkreds og sted. Stud. med. Christina Engel
øsnker at deltage som studenterrepræsentant fra Klinikudvalget Københavns amt.

4. Meddelelser fra studenterne: a) Studenterne forespørger, hvorledes det går med
indretningen af studenterfaciliteterne på KAS Gentofte. FWH oplyser, at de nye lokaler formentlig
vil stå klar til efterårssemesteret 1999. b) Valg af ny næstformand til Klinikudvalget. Da Anders
Bilde afslutter sin lægevidenskabelige embedseksamen ultimo januar 1999, skal der vælges ny
næstformand. Anders Bilde er ansat i Klinikudvalget i februar 1999 til udførelse af en speciel
arbejdsopgave inden påbegyndelse af sin turnustid per 01.03.1999 og kan således deltage i
februarmødet, hvor valg af næstformand finder sted.

5. Universitetssekretariatet: a) Der er bestilt nye stole til EDB-grupperum. b) Der er
bestilt en server via EDB-afdelingen til opkobling af studenter på internet.

6. Konkrete sager til drøftelse: a) Forelæsningsrækken i medicin/kirurgi samt forde-
ling af eksamensklinikker på 12. semester: Der blev nedsat et stående udvalg med Lene Wallin,
Ole Haagen Nielsen, stud. med. Rikke Sørensen, stud. med. Christina Engel, stud. med. Ghulam
K. Nabi samt den afgående næstformand Anders Bilde.

7. Undervisningsplaner: a) Fordeling af klinikker på 7./8. semester. Studenterne for-
deler fremover indbyrdes eftermiddagsklinikkerne. b) Udkast til kursus i undersøgelsesteknik.
1. forslag omdelt og godkendt. Sekretariatet afventer endelig tilbagemelding fra P. E. Bloch-Thom-
sen, kardiologisk afd. P, KAS Gentofte samt fra kir. afd. D, KAS Herlev. Hvis afdeling P, KAS
Gentofte, ikke kan finde undervisningskapacitet til det nye kursus på 7. semester forespørges
overlæge, dr. med. Knud Skagen afdeling E og overlæge, dr. med. John Godtfredsen afdeling E
(kardiologi) KAS Herlev. c) 10. semester foråret 1999: Københavns amt har plads nok til 4 hold
og har aftalt med studielederen og Studienævn for Medicin, at de manglende pladser til 5 studenter
fra de øvrige 2 klinikudvalg kan holdsættes som overbooking, hvorved Klinikudvalget Køben-
havns amt kan nedlægge hold KKA-5. d) 12. semester � Der bliver i Klinikudvalget Køben-
havns amt, kun behov for 2 hold á 12 studenter, hvorfor hold KKA-3 nedlægges, idet de 2 øvrige
klinikudvalg har kapacitetsoverskud.

8. Budgetudvalget: Intet � drøftet under punkt 3.

9. Studienævn for Medicin: Intet.

10. Reception for nye læger den 28.01.1999 kl. 15.15. Invitationer udsendt.

Mødet slut kl. 17.20. � Næste møde den 08.02.1999.

Referent
Birthe Brogaard

KONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGERKONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGERKONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGERKONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGERKONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen 1999 indtastet på edb. De studerende, der
ønsker at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi
har hængt op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på samme opslagstavle, som karak-
tererne bliver slået op).

I kan også gå på Internettet på adressen: http://www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere jeres
tilmeldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I indvendinger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)  skal
I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest mandag den 15. marts 1999.
Hvis nogen har �glemt� at tilmelde sig eksamen, skal man søge dispensation.

Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at vi i indtegningsugen modtog flere eksamenstilmeldinger
uden underskrift. Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele af en eksamen eller du skal til en speciel
eksamen og du ikke har gjort opmærksom på det til indtegningen, skal du også straks kontakte
Studie- og eksamenskontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

NYTTIGE OPLNYTTIGE OPLNYTTIGE OPLNYTTIGE OPLNYTTIGE OPLYSNINGERYSNINGERYSNINGERYSNINGERYSNINGER

På  Studie- og eksamenskontoret får vi ofte en masse spørgsmål og henvendelser, som ikke altid
hører hjemme hos os. Vi har prøvet at samle nogle af disse spørgsmål sammen og bringer sam-
tidig svarene:

E-mail til eksamenskontoret

Du kan kontakte eksamenskontoret på email på følgende adresser:
Jytte Bjarnholt (jyb@adm.ku.dk), Julie Barslev (jba@adm.ku.dk), Pia Ibsen (pib@adm.ku.dk)
og Michael Sørensen (mso@adm.ku.dk).

Indtegning

Ved indtegning til eksamen behøver du ikke længere at fremvise årskort, da vi selv kan kontrol-
lere dette i vores eksamenssystem. Hvis du har en dispensation til den eksamen, som du tilmelder
dig til skal du dog medbringe denne.
Hvis du ikke kan nå at komme og tilmelde dig i åbningstiden kan du eventuelt sende den til os eller
lægge den i postkassen (hænger lige udenfor eksamenskontoret), som bliver tømt hver morgen.
Se dog i øvrigt opslagene om indtegning i MOK og Universitetsavisen inden hver indtegning.

Navneændring

Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at fremvise navneattest på eksamenskontoret for
at få det ændret i universitetets system. Hvis du husker at ændre det hos folkeregistret i din kom-
mune får vi automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog stadig aflevere dit årskort med
dit gamle navn på for at få udstedt et nyt.

Postkasse ved eksamenskontoret

Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på Studie- og eksamenskontoret i åbningstiden kan
du aflevere lægeerklæringer o.l. til os i postkassen (som hænger lige udenfor kontoret). Vi tømmer
den hver morgen.

Pseudo-CPR-nr.

Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de bliver optaget på Københavns Universitet
bliver fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel
kan se ud som følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil man via Folkeregistret bliver
udstyret med et dansk CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig på Studie- og eksamens-
kontoret med sit gamle studiekort og få udstedt et nyt.

Selvbetjening på WWW

På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på adressen www.ku.dk/
selvbetjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier, Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamens-
resultater (kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamenskontoret.

SU-spørgsmål

Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiolstræde 22. Også selvom der står, at du skal
kontakte dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiolstræde dit uddannelsessted (de tager
sig af al SU-administration for alle universitetets studerende).

Tilmelding/afmelding til undervisning
Al tilmelding og afmelding af undervisning foregår for FASE I-studerende hos studiesekret-
ærerne på Panum og FASE 2-studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lektionskatalog se
kontaktpersonerne for de enkelte semestre.

Udsendelse af eksamensbreve

Eksamensbreve udsendes som regel 8 dage før eksamen. Har du derfor ikke fået noget eksamens-
brev på ugedagen før eksamen bør du kontakte Studie- og eksamenskontoret, så vi kan opklare
hvorfor du ikke har fået noget brev. Det skal dog bemærkes, at de labels vi sætter på eksamens-
brevene ofte er udskrevet 1-2 måneder før vi udsender brevene, så hvis du er flyttet i mellemtiden
skal brevene først omsendes af postvæsenet.

Har du eventuelle flere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/
SOMMER 1999SOMMER 1999SOMMER 1999SOMMER 1999SOMMER 1999

FASE I
Ordinær Karakter ordinær Syge/reeks.

2. semester
Kemi (skrft) 4. februar 16 februar 25.februar
Anatomi I - spot 1. juni 25. juni
Anatomi i - mundtlig 7. juni  � 16. juni 28. � 29. juni
Psykologi mdt. - kun for 2. semesters studerende

kalenderuge 18 sandsynligvis kalenderuge 27 og evt. 28 �
2. semesters studerende får direkte besked
Psykologi mdt. for øvrige  studerende

kalenderuge 22-26 kalenderuge 27 og evt. 28

4. semester
Cellebiologi - skriftlig 10. juni 23. juni 1. juli
Cellebiologi - spot 15. juni 22. juni 29.juni.

6. semester
Anatomi II - spot 3. maj 18. juni
Anatomi II - mundtlig 6. maj � 12. maj 21. � 22. juni
Biokemi  - skriftlig 27. maj 14. juni 23. juni
Fysiologi -  skriftlig 14. juni 29. juni 7. juli
Integreret - skriftlig 16. juni 30. juni 8. juli

Studiet
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GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/GODKENDT EKSAMENSPLAN FOR FORÅR/
SOMMER 1999SOMMER 1999SOMMER 1999SOMMER 1999SOMMER 1999
FASE II

Ordinær Karakter ordinær Syge/reeks.

7. semester
Genetik - skriftlig 8. april 20. april 28. april

8.semester
Videnskabst - skriftlig 19. maj 1. juni 28. juni
Mikrobiologi - skriftlig 8. juni 22. juni 1. juli
Farmakologi - skriftlig 24. juni 7. juli 6. juli kun sygeeks

9. semester
Socialmedicin - mundtlig kalenderuge 9 og 22 25. juni
Psykiatri  - skriftlig 21. juni 6. juli 1. juli kun sygeeks

10. semester
Øre-næse-halssygdomme kalenderuge 16 og 17 kalenderuge 19
Øjensygdomme do do
Hud- og kønssygdomme do do

11. semester
Forordningslære  - skrift. 8. marts 23. marts 12 april
Patologisk anatomi - mdt kalenderuge 16 og 17 kalenderuge 20
Arb.- og miljømed. � skrift 11. maj 27. maj 8. juni

12. semester
Intern medicin - skriftlig 14. maj 8. juni 28. juni
Intern medicin - mundtlig 10. maj � 27. maj 29. juni � 1. juli
Kirurgi - skriftlig 10. juni 23. juni 2. juli
Kirurgi - mundtlig 2. � 17. juni 29. juni � 1. juli
Retsmedicin  - skriftligt 4. maj 20.maj 1. juni

13. semester
Almen medicin  - mdt. i forbindelse med rullene

kalenderuge 10,15 og 19 kalenderuge  26
Pædiatri � mdt. kalenderuge 22 kalenderuge 26
Gynækologi/obstetrik mdt do do
Akut Patient - mundtlig kalenderuge 25 kalenderuge 27

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1999 for UGE 7,8 og 9

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

Mandag 15 - 16 16 - 19 Jes Braagaard ferie uge 9

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt

Onsdag 12 - 13 13 - 16 Margit Skousen

Torsdag 12 - 13 9 - 12 Maria Salling Rasmussen

Fredag 9 - 10 10 - 13 Palle Rasmussen

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

Torsdag 15 - 16 16 - 19 Christian Heilmann

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

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

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 !!!

SU-REGLERSU-REGLERSU-REGLERSU-REGLERSU-REGLER
(Måske nyt for dig)

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne reform omfatter alle studerende der er
begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.  Studerende der er begyndt
på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel ikke omfattet af SU-
reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet af �den gamle SU-ordning�.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret studietid (77
klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du tidligere har læst på en anden videregående
uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt
forberedt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du af dine tildelte klip. I første omgang bruger
du evt de opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har taget
vagter og har kunnet framelde 4 klip.  Han dumper desværre eksamen og bliver forsinket ½
år.  I sidste ende bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt at være 1 år forsinket � eksamens mæssigt set
før man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor mange år du har læst, men kun på hvor
mange klip du har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive mere end et år forsinket � målt
i forhold til immatrikulationstidspunktet � hvis man på et tidligere tidspunkt har sparet klip op.
EKSEMPEL: Søren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har nu læst i 4½ år men har meldt
klip fra svarende til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip svarende til 3 års studier. Han
har hermed SU til at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem. eksaminer.  Stipendie-
kontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat, men kun om du har bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge
at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udbetales i perioden fra 2 måneder
før fødslen til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du
får barn herefter. Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere
generelle spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studievejledningen. Hvis det er meget
specifikke spørgsmål om hvor mange klip du har brugt eller der er gået helt koks i det kan du med
fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 15 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne proble-
mer !

Studienævnet

OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERVISNING I TIDLIG AL-VISNING I TIDLIG AL-VISNING I TIDLIG AL-VISNING I TIDLIG AL-VISNING I TIDLIG AL-
MEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at alt samundervisning  i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I
er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset godkendt, skal man
minimum møde til 80 % af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der 100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester, kan man ikke
gå til eksamen i Anatomi I.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I

OSVOSVOSVOSVOSVAL I FORSIDERAL I FORSIDERAL I FORSIDERAL I FORSIDERAL I FORSIDER

Mandag den 1. marts udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i
udfyldt stand.

Studiet



6
ÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK
STUDIESAL MARTS  OG APRIL 1999STUDIESAL MARTS  OG APRIL 1999STUDIESAL MARTS  OG APRIL 1999STUDIESAL MARTS  OG APRIL 1999STUDIESAL MARTS  OG APRIL 1999

Studiesalsvagterne har nu planlagt åbningstiderne for Mikroskopisk Studiesal for marts og april
måned.
6. sem. ordinær spoteksamen er mandag d. 3. maj 1999. Bemærk at vi holder åbent lørdag d. 1.
maj fra 10 til 16. Vi henstiller til 4. sem. studerende at man, om muligt, begrænser spotningen i ugen
inden 6. sem. eksamen (Uge 17). På forhånd tak!

Med venlig hilsen
Studiesalsvagterne

Dato Formiddag Eftermiddag Åbningstid          Bemærkninger
Man 01.03.99 Ulf Ulf 9-16
Tir 02.03.99 Nana Nana 9-16
 Ons 03.03.99 Iørn 9-13 Thomas 9-16
Tor 04.03.99 Nana Nana 9-16
Fre 05.03.99 Thomas Thomas 9-16
WEEKEND ���� ����� LUKKET
Man 08.03.99 Rasmus Rasmus 9-16
Tir 09.03.99 Iørn 9-12.30 Ulf 9-16
Ons 10.03.99 Iørn Iørn 9-16
Tor 11.03.99 Thomas Thomas 9-16
Fre 12.03.99 Nana Nana 9-16
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 15.03.99 Anne Anne 9-16
Tir 16.03.99 Nana Nana 9-16
Ons 17.03.99 Anne 9-12.30 Thomas 9-16
Tor 18.03.99 Thomas Thomas 9-16
Fre 19.03.99 Rasmus Rasmus 9-16
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 22.03.99 Anne 9-13 Iørn 9-16
Tir 23.03.99 Nana Nana 9-16
Ons 24.03.99 Rasmus Rasmus 9-16
Tor 25.03.99 Anne Anne 9-16
Fre 26.03.99 Thomas Thomas 9-16
WEEKEND ����� ����� LUKKET
 Man 29.03.99 Ulf Ulf 9-16
 Tir 30.03.99 Nana Nana 9-16
Ons 31.03.99 Iørn 9-12.30 Thomas 9-16

Dato Formiddag Eftermiddag Åbningstid            Bemærkninger
 Tor 01.04.99 ����� ����� LUKKET              Skærtorsdag
Fre 02.04.99 ����� ����� LUKKET              Langfredag
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 05.04.99 ����� ����� LUKKET              2. Påskedag
Tir 06.04.99 Rasmus Rasmus 9-19
Ons 07.04.99 Nana Thomas 9-19
Tor 08.04.99 Anne Ulf 9-19
Fre 09.04.99 Iørn Iørn 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 12.04.99 Anne Thomas 9-19
Tir 13.04.99 Anne Rasmus 9-19
Ons 14.04.99 Nana Nana 9-19
Tor 15.04.99 Anne Ulf 9-19
Fre 16.04.99 Rasmus Rasmus 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
 Man 19.04.99 Nana Rasmus 9-19
Tir 20.04.99 Ulf Rasmus 9-19
Ons 21.04.99 Rasmus Nana 9-19
Tor 22.04.99 Thomas Iørn 9-19
Fre 23.04.99 Iørn Iørn 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 26.04.99 Nana 9-13 Iørn 9-19
Tir 27.04.99 Ulf Ulf 9-19
Ons 28.04.99 Rasmus Rasmus 9-19
Tor 29.04.99 Iørn 9-16 Nana 9-21
Fre 30.04.99 ����� ����� LUKKET St. Bededag
Lør 01.05.99 Nana + Rasmus 10-16
Søn 02.05.99 ����� ����� LUKKET
Man 03.05.99 ����� ����� LUKKET 6. Sem spot (ord.)

Fase II
OSVOSVOSVOSVOSVAL II FORSIDERAL II FORSIDERAL II FORSIDERAL II FORSIDERAL II FORSIDER

Den 1. marts udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret, og først skal til eksamen i et senere semester,
skal du bare aflevere forsiden når du har fundet en vejleder og besluttet dig for et emneområde.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt
stand.

OSVOSVOSVOSVOSVAL IIAL IIAL IIAL IIAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du
har mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved at være dobbelt så stor målt i studietid og
vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreudviklet fagligt niveau en indsigt og en færdig-
hed i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den videnskabelige proces� faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator
(vejleder) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL
I (& II) vil du finde �mærkede� emner (markeret med en *) og (evt.) særskilte emner, der kan
bruges som emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv finde et emne og en vejleder, idet
vejlederen dog skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt i betænkningen. Når du starter
på din OSVAL II opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af emne/titel samt vejleder i
OSVAL-sekretariatet. Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekretariatet.

Den undervisningsfri periode på 10. semester er i forårssemesteret 1999 placeret således:
26. april 1999 � 18. juni 1999.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i forårssemestret 1999 placeret således:
10. maj 1999 � 18. juni 1999.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget, OSVAL II-betænkningen og emnekataloget
for OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekretariatet.

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
BYDER VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERETBYDER VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERETBYDER VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERETBYDER VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERETBYDER VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET
19991999199919991999

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 samt 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  og i fornødent omfang på tirsdage i samme tidsrum semesteret igennem.

Åbningstider for LKF
Hverdage Weekend

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

*Kun for øvede.

OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Åben for tilmelding
040399 16.00-17.30 IV-adgang Ja
040399 18.00-19.30 IV-adgang Ja
110399 16.00-17.30 IV-adgang Ja
110399 18.00-19.30 IV-adgang Ja
180399 16.00-17.30 IV-adgang Ja
180399 18.00-19.30 IV-adgang Ja
250399 16.00-17.30 Kateter (mand) Ja
250399 18.00-19.30 Kateter (mand) Ja
080499 16.00-17.30 IV-adgang Nej
080499 18.00-19.30 IV-adgang Nej
150499 16.30-19.00 Genoplivning Nej
220499 16.00-17.30 Sutur Nej
220499 18.00-19.30 Sutur Nej
270499 16.30-19.00 Genoplivning Nej
290499 16.00-17.30 Sutur Nej
290499 18.00-19.30 Sutur Nej
060599 16.30-19.00 Genoplivning Nej
110599 16.00-17.30 Sutur Nej
110599 18.00-19.30 Sutur Nej
200599 16.30-19.00 Gynækologi Nej
250599 16.30-19.00 Gynækologi Nej
270599 16.30-19.00 Gynækologi Nej

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. Jo før man
tilmelder sig jo større er chancen for at få plads, idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10
op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby i tilfælde af afbud. 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

Studiet

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI II
8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.
Hold KRH-3+4
Jørgen Steen Andersen kan desværre ikke undervise ons.17.marts kl. 14-16 i lokale 1.2.31.
Timerne er flyttet til mandag den 22.marts kl. 13-15 i lokale 1.2.32.
M.v.h. Kirsten Kjær



7
KURSUS I INTERNATIONAL SUNDHED
 (TROPEMEDICIN OG HYGIEJNE 1999)

Fra d. 2. Aug.- 27. august 1999, begge dage inkl. afholdes kursus i International Sundhed ved
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet,       Bleg-
damsvej 3, 2200 København N.

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

Målsætningen for kurset er at give indføring i teori og praksis for forebyggelse og sygdoms-
bekæmpelse i u-lande, primært for de personer der skal udsendes til medicinsk u-landsarbejde.
I kurset behandles public health problemer: sundhedsvæsen, sundhedsplanlægning, nødhjælp,
u-landsproblemer, herunder hygiejne, ernæring, økonomi, administration, infektions- og trope-
sygdomme, samt disses udbredelse, forebyggelse, diagnostik og behandling.
Undervisere er lærere fra universitetet og højere læreanstalter - nationalt og internationalt -samt
andre personer med særlig indsigt og erfaring i internationale sundhedsproblemer.
Der udstedes certifikat for gennemførelse af kurset, dvs. mindst 80% deltagelse.

Kursusansvarlige er Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Uni-
versitet, IMCC (International Medical Cooperation Comittee) og Epidemisk afdeling, Rigshospitalet.

Iøvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus omfattende forelæsninger, demonstrationer,
gruppearbejde og enkelte aftenarrangementer. Kurset har status af åben uddannelse under
Københavns Universitet.

Kursusafgift er p.t. kr. 1.900 for studerende og kr. 3.300 for færdiguddannede inklusive en
bogpakke til ca. 500 kr.Kurset er gratis for med. Studerende, der dog skal betale de kr. 500 for
bogpakken, som er obligatorisk for alle.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres efter 4. jan. 1999 hos kursuskoordinator.

Ansøgningsfrist er 15. april 1999, og svar om optagelse vil blive tilsendt ca. 3 uger senere. Der
optages max. 80 deltagere.

Bolig :  det påhviler den enkelte at sørge for indkvartering. Koordinator kan  være behjælpelig med
at formidle kontakt deltagerne imellem.

Kursuskoordinator:
IMCC (� tropekurset �) Birgitte Gantriis  Panum Instituttet, bygning 9 lok.2.2.
Panum Instituttet, bygning 42 Blegdamsvej 3 2200 København N.
Tlf. 35 32 64 11, fax : 35 32 64 10
E-mail : secretary.copenhagen@IMCC.dk
E-mail : B.Gantriis@pubhealth.ku.dk

KURSUS I INTERNATIONAL SUNDHED (TROPEMEDICIN OG HYGIEJNE) 1998
3.august - 28.august, begge dage incl.
Krbenhavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet

ANSØGNINGSSKEMA

(Bedes udfyldt med blokbogstaver)

ANSØGNINGSFRIST 15. APRIL 1998 - SVAR KAN FORVENTES CA. 3 UGER SE-
NERE.

Navn:
CPR.nr:
Permanent Adresse
Postnr: Tlf.nr.:
Midlertidig addresse under kursus ...........................................................................
Postnr: Tlf.nr.:
Stilling/Studietrin:

Begrundelse for deltagelse i kurset:

(  ) Tidligere søgt om optagelse på  kurset, hvis �ja�, sæt kryds.

(  ) Har planer om udsendelse:

(  ) Har søgt organisation:

(  ) Har kontrakt (dokumentation vedlægges) - Hvilket land, hvornår og hvilket  job.

Uddybende kommentarer:

Kursusafgift: (  ) studerende, 1.750 kr.    (  ) fFrdiguddannet, 3.000 kr.
OBS! Gratis for med. studerende, undtagen bogpakken (kr.500,00)
Sted:                         Dato:   /   - 1998       Underskrift

Kursussekretariat:
Institut for Medicinsk Mikrobiologi, Panuminstituttet 24.2.10, Blegdamsvej 3, DK-2200 Kbh.N.
Tel: 35 32 76 75, Fax: 35 32 78 53.
Koordinationskontoret for Tropemedicin og Hygiejne, RH M 7431, Tagensvej 20 DK-2200
Krbenhavn N. Tel: 35 45 74 43.
IMCC: Panuminstituttet 9.2.2, Blegdamsvej 3, DK-2200 Krbenhavn N. Tel: 35 32 64 11.

Mine Damer og Herrer, således starter vi igen.

Jeg vil endnu engang have lov til at byde alle fase to�ere-
gamle som nye- velkommen til et brag af en:

Fase 2 - sem.fest
Lør. d 27. marts �99 kl. 21:30

men som sædvanligt skal der planlægges en hel masse
først

- tema
- bartjanser
- oprydning
- middag
- og andet hygge.

så mød op til semesterets første fase-2-semesterfest-
udvalgplanlægningsmøde  torsdag den 4. marts �99
klokken 16:00 i studenterklubben og deltag i
arrangeringen af de løjer, som vil få selv de mest
kedsommelige 1. del�ere til at blegne af misundelse, og
en gang for alle, indse at græsset virkeligt er grønnere på
den anden side. Hvis du/I ikke kan komme den 4. kan der
ringes til undertegnede!

Husk: uden lige netop din hjælp- ingen fest- intet brag

Med kjærligst det hele

Peter Roy Kirkegaard
10.sem. KBH�s amt
Tlf. 39290015

FASE II FESTFASE II FESTFASE II FESTFASE II FESTFASE II FEST

Studietilbud
KÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNATIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONER

Nu er februar-udgaven af Nyt fra Det internationale Kontor lagt ind på
hjemmesiden http:/www.ku.dk/sa/inter/

Kommende numre af Nyt fra Det internationale Kontor vil blive lagt ind
omkring den 15. i hver måned.

Overskrifterne for februar 1999:

Internationalt nyt:
* Euro Asia Business Internship Programme

Europæisk nyt:
* Udenrigsministeriets EU-forberedelsesprogram
* Fokus på uddannelse og forskning
* Sokrates Programmet
* Tempus Programmet
* 5. Ramme Programmet
* Leonardo da Vinci Programmet

Stipendier m.v.

Med venlig hilsen
På vegne af Elin Kibsgaard (elk@adm.ku.dk) og Karin Klitgaard Møller
(kkm@adm.ku.dk)
Bente Pedersen, e-mail: bep@adm.ku.dk
The University of Copenhagen, the International Office, Fiolstræde 24,
P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K, Tel. +45 35 32 39 02, Fax +45 35 32 39 00

Studiet
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Symposier
MINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OGMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OGMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OGMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OGMINI-SYMPOSIUM I MEDICINSK KVINDE- OG
KØNSFORSKNING PÅ PANUM INSTITUTTET IKØNSFORSKNING PÅ PANUM INSTITUTTET IKØNSFORSKNING PÅ PANUM INSTITUTTET IKØNSFORSKNING PÅ PANUM INSTITUTTET IKØNSFORSKNING PÅ PANUM INSTITUTTET I
MARTS MÅNED.MARTS MÅNED.MARTS MÅNED.MARTS MÅNED.MARTS MÅNED.

Tema: Køn, seksualitet og kognition

Tid: Mandag den 1/3 1999 kl. 14:15-16:00
Sted: Mini Auditorium II (29-01-32)
Emne: Seksualitetens udvikling hos voksne kvinder og kønsforskelle - belyst
ud fra en kohorteundersøgelse af de samme mænd og kvinder som henholdsvis
40-, 51- og 60-årige.
Underviser: Læge Lene Falgaard Jensen

Tid: Mandag den 8/3 1999 kl. 14:15-16:00
Sted: Mini Auditorium II (20-01-32)
Emne: Seksualitet i 3. generationer
Underviser: Overlæge Karin Garde

Tid: Mandag den 15/3 1999 kl. 14:15-16:00
Sted: Mini Auditorium II (29-01-32)
Emne: Moderne seksualitet - lyst eller nød
Underviser: Bo Møhl

Tid: Mandag den 29/3 1999 kl. 14:15-16:00
Sted: Mini Auditorium II (29-01-32)
Emne: Hvad skal man med kønnet i forskning om seksualitet?
Underviser: Antropolog Margrethe Silberschmidt

Med venlig hilsen
Marianne Holck Christensen

Annoncer
ANNONCEANNONCEANNONCEANNONCEANNONCE

Bogsalg: Klinisk Psykiatri af
Hemmingsen, Bolwig, Sørensen m.fl.
(Den tykke)

Fuldstændig ny og ubrugt.

Kr. 400 (Nypris kr. 750)

Henv. Ulrik Kähler tlf. 3536-5859

FØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGES

2. DEL
7. semester
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave
sælges for 250
anbefalet lærebog (nypris 495,-)

8. semester:
MIKROBIOLOGI OG FARMAKOLOGI
en komplet samling af kompendier og pensumbeskrivelser
sælges for 200
3 bøger i kopi med stærk spiralryg
farmakologi, bakteriologi og mykologi, virologi,
parasitologi, transfusionsmedicin
(nybogprisen ville være  720 kr)

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

10. semester
General Ophthalmology,
D. Vaughan, helt ny
anbefalet lærebog på Rigshopsitalet (nypris 495,-)
sælges for 300

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

FOREDRAGFOREDRAGFOREDRAGFOREDRAGFOREDRAG
DANFYT (Dansk Selskab for Fytoterapi) indbyder til foredrag om etnomedicin mandag d.8.
marts 1999 kl.19.00 i Benzon Auditoriet, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Universitetsparken
2, 2100 København Ø. Tilmelding og medlemskab er ikke nødvendig, og alle er velkomne!

�Videnskabens ligegyldighed�

Foredrag med Thomas Werge.
Cand. scient. Thomas Werge er uddannet på Københavns Universitet i biokemi og har læst bifag
i filosofi. Han udførte dele af sit specialestudium ved National Institute of Health. Siden har han
arbejdet for de amerikanske og de italienske sundhedsmyndigheder og sidst som forsknings-
lektor på Danmarks Farmaceutiske Højskole. På det seneste har han blandt andet markeret sig
med kronikker om alternativ behandling. De har givet anledning til en tiltrængt, men ophedet
diskussion om disse emner.

DANFYT henvender sig til alle med interesse for fytoterapi, og har til formål at fremme viden om
lægeplanter, deres dyrkning, kvalitet, virkning og anvendelse.
DANFYT er medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative for Phytotherapy).

DANFYT sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Højskole, Afd. for Farmakognosi
Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Tlf.: 35 37 67 77 D 492 eller D 294
Personligt medlemsskab: 100 kr/ år

BOGSALG:BOGSALG:BOGSALG:BOGSALG:BOGSALG:

Clinical medicine ; Kumar & Clark, 3. ed.
+ tilhørende Pocketudgave
Helt ubrugt !
Kr. 200 (ny pris ca. 500)
Henv. Inger Johanne tlf. 35 43 01 95

Peter Skøtt : Farmakologi � emnegrupperede
Eksamensopgaver, 3. udg. (F.A.D.L.) kr. 50
Jørn Egeberg : CNS, kr. 175
Egeberg,Matthiessen : Medicinsk anat. 2, kr. 250
Kampmann m. fl. : Basal og klinisk farmakologi,
(F.A.D.L.), helt ubrugt !, kr. 350 (ny pris 595)
Henv. Tiril tlf. 33 22 34 32

STUDENTERJOB - VEJLEDER PÅSTUDENTERJOB - VEJLEDER PÅSTUDENTERJOB - VEJLEDER PÅSTUDENTERJOB - VEJLEDER PÅSTUDENTERJOB - VEJLEDER PÅ
EDBSTUDIESALENEDBSTUDIESALENEDBSTUDIESALENEDBSTUDIESALENEDBSTUDIESALEN
Vi søger 3 nye ansigter til vores team på 8 edb-vejledere på Panum Instituttet.
Edb-studiesalsvagterne hjælper brugerne, som primært er studerende ved det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, med bla. Microsoft & Corel
Office-produkterne, Windows95, Epi-Info og brug af internet. Desuden
administrerer edb-vejlederne email, betaling for print og fotokopier og
oprettelse af brugerkonti. De studeren-de har adgang til 100 PC�er.
Derudover kan du, hvis lysten og evnerne er tilstede, være med til
vedligeholdelse og nyinstalleringer på PC�erne og serverne. Bruger-PC�erne
er pt. opsat med Windows 95, mens serverne er udstyret med Novell og Linux.
Vagterne, som er 5 timer pr. vagt, afholdes primært i semestermånederne på
alle hverdage mellem kl. 10 og 15. Du skal kunne passe en til to vagter om
ugen hele semestret (også i eksamenstiden).

Vi lægger vægt på at du er
- serviceminded og har tålmodighed til nybegyndere
- har et godt kendskab til især Word
- har  et godt humør, også når det brænder på
- have almen PC erfaring og ellers interessere dig for EDB
Derudover vil vi meget gerne have, at du har erfaring med Linux, Novell,
HTML eller elektronik, men det er absolut intet krav for at du søger.

Ansættelsen vil ske under den indgåede overenskomst mellem på den ene side
Finansministeriet og på den anden side Foreningen af Danske Lægestuderende
og Studenterundervisernes Landsforbund.

Vi skal have din ansøgning med navn, adresse, tlf.nr., kvalifikationer og
studieoplysninger senest med po-sten den 15. marts 1999.  Du er velkommen
til at kigge forbi i vores åbningstid, hvis du vil vide mere, vi bor Panum
Instituttet, 9.2, eller på vores hjemmeside: www.mdb.ku.dk

Ansøgningen sendes til
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat
att: Jørgen Skieller
Blegdamsvej 3
2200 København N
email: josk@adm.ku.dk

Studiet & Annoncer
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FADL

LÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIATERTERTERTERTER

I lighed med tidligere år har FADL udsendt brev samt tilmeldingsblanket til 683 sygehusafdelinger
hvor vi tilbyder at formidle ledige vikariater til lægestuderende.

Her i bladet er der en tilmeldingsblanket, som du kan udfylde og indsende til din kredsforening,
såfremt du er interesseret i at blive tilbudt lægevikariat.

Der er indgået overenskomst mellem FADL på den ene side og Amtsrådsforeningen og H:S på
den anden side. For at kunne arbejde som lægevikar skal du have godkendt klinisk kursus i intern
medicin og kirurgi (ved klinisk kursus forstås praktikanttjeneste af minimum 10 ugers omfang)
og bestået eksamen i farmakologi.

Lønsatser pr. 1.10.1998:

Hovedstadens Sygehusfællesskab: Amtsrådsforeningen:

Månedsløn kr. 16.812,00 kr. 17.863,00
Særligt tillæg kr.        0 kr.      576,00
Månedsløn i alt kr. 16.812,00 kr. 18.439,00
Timeløn kr.      104,86 kr.      115,00
Overarbejde kr.      157,29 kr.      172,51

FFFFFADL ADL ADL ADL ADL LÆGEVIKARFORMIDLING 1999LÆGEVIKARFORMIDLING 1999LÆGEVIKARFORMIDLING 1999LÆGEVIKARFORMIDLING 1999LÆGEVIKARFORMIDLING 1999

Tilmeldingsblanket

Jeg vil gerne tilbydes lægevikariater efter følgende retningslinier:

Medlemsnr. (KunÅrhusmedlemmer):__________________
CPR-nr:_______________________________

Navn:_________________________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________________

Postnummer og by:_________________________________
Tlf.-nr:________________________________

Evt.Ferieadresse:___________________________________________________________
/co:_______________________________________________________________
Postnummer og by:_________________________________
Tlf.-nr:________________________________

Ferieperiode
DDMMAA:DDMMÅÅ):____________________________________________

Disponibel periode
1.(DDMMÅÅ-DDMMÅÅ):_____________________________________

Disponibel periode
2 (DDMMÅÅ-DDMMÅÅ):________________________________________________

Studietrin:____________Bestået farmakologi:____________
Bestået mikrobiologi:____________

Særlige bemærkninger
(herunder tidligere vikariater):____________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ønsket sted og speciale (sæt x):

_  Nordjyllands Amt _ Frederiksberg Kommune
_ Viborg Amt _ Københavns Kommune
_ Århus Amt _ Jylland
_ Ringkøbing Amt _ Fyn
_ Vejle Amt _ Sjælland
_ Ribe Amt _ Hele Landet
_ Sønderjyllands Amt
_ Fyns Amt _ Gyn/Obs
_ Storstrøms Amt _ Kirurgi
_ Vestsjællands Amt _ Medicin
_ Roskilde Amt _ Organkirurgi
_ Frederiksborg Amt _ Ortopædkirurgi
_ Københavns Amt _ Andet
_ Bornholms Amt _ Alle specialer

_ Psykiatri

Tilmeldingsblanketten returneres til din egen kredsforening. Hvis du søger vikariat uden for din
egen kredsforenings organisationsområde, vil blanketten blive videresendt i kopi til de respek-
tive kredsforeninger.

FÆRDIG SOM LÆGE OG HVFÆRDIG SOM LÆGE OG HVFÆRDIG SOM LÆGE OG HVFÆRDIG SOM LÆGE OG HVFÆRDIG SOM LÆGE OG HVAD SÅ?AD SÅ?AD SÅ?AD SÅ?AD SÅ?
Specialistuddannelsen består af forskellige uddannelseselementer. Hver af disse skal man have
godkendt, før man endeligt kan blive godkendt som specialist af Sundhedsstyrelsen.

Stillingstyper
Der principielt to former for stillinger: klassificerede og uklassificerede.

En klassificificeret stilling er en uddannelsesstilling eller en fastansættelse.
Man kan kun blive fastansat, når man ansættes som afdelingslæge eller overlæge. En uddannelses-
stilling har altid et uddannelsesmoment i sig. Man kan ansættes i en turnusstilling, en introduktion-
stilling, undervisningsstilling, 1. reservelægestilling eller i sideuddannelse.

En uklassificeret stilling er en stilling, hvor der ikke er et formelt uddannelsesprogram. Den tæller
heller ikke som en del af speciallægeudannelsen. Dog kan den ad hoc klassificeres som uddan-
nelsesstilling såfremt der søges på forhånd hos Sundhedsstyrelsen.

Enkeltstillingsklassifikationen
På baggrund af en prognostisk vurdering af det fremtidige behov for specialläger, sammenholdt
med den årlige kandidatproduktion og afdelingernes funktioner, har Sundhedsstyrelsen enkelt-
stillings-klassificeret de uddannelsesstillinger, der skal indgå i videreuddannelsen

For at en afdeling kan få klassificeret en stilling som uddannelsesstilling, skal afdelingen kunne
tilbyde tre ting:
1. Et uddannelsesprogram som opfylder kravene i målbeskrivningen for respektive spe-
ciale.
2. En vejleder/tutorläge til den uddannelsessögende läge.
3. En introduktions- og midtvejssamtale samt en slutevaluering  som minimum.

Et uddannelsesprogram udformes i begyndelsen af en ansättelse i samarbejde mellem den
uddannelsessögende og vejlederen/tutorlägen, således der tages hensyn til den enkelte läges
kvalifikationer. Uddannelsesprogrammerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen/de amtslige
videreuddannelsesudvalg.

Vejlederen/tutorlägen skal vejlede og evaluere den uddannelsessögende under sin ansättelse,
således denne opnår den kompetance, som kräves for aktuelle uddannelsesstilling jvf målbesk-
rivningen.

Mindst tre samtaler per ansättelse
Når en läge ansättes i en enkeltstillingsklassificeret, skal lägen have haft en introduktionssamtale
med sin vejleder inden en måned. Ved denne samtale diskuteres uddannelsesprogrammet for den
kommende ansättelsesperiode.

Midtvejs i ansättelsen skal den uddannelsessögende läge have en justeringssamtale med vejlede-
ren. Her gennemgås, hvad den uddannelsessögende mangler i henhold til uddannelsesprogrammet,
og hvad afdelingen skal göre for at lägen kommer til at opfylde det.

Ved slutevalueringen skal lägen selv evaluere afdelingen som uddannelsessted samt vejlederen
skal endeligt evaluere den uddannelsessögende läge.

Både läge og afdeling kan underkende hinanden. Hvis ansättelsen underkendes skal den
uddanneslessögende läge have ekstra tid enten på samme afdeling eller på en anden.

Det er vigtigt at vide, at den uddannelsessögende läge har krav på mindst 3 samtaler; og det
forventes at der afsättes tid til dette, således det ikke ender som 5 minutter i en kaffepause.

Vil du vide mere?
Hvis du vil läse mere om enkeltsstillingsklassifikation, evaluering af videreuddannelsen eller
målbeskrivninger, så kom ind på FADL � kredsforeningen, hvor du kan tage kopier af de dele,
som interesserer dig.

Med venlig hilsen

Ellen Ostenfeld Strunge
FADL�s observatör i FAYL�s Forsknings- og Uddannelsesudvalg

Boligbetaling: Indenfor Amtsrådsforeningens område er boligbetalingen kr. 351,22 pr. mdr. for
et møbleret enkeltværelse med adgang til bad.

Der er ingen aftale med Hovedstadens Sygehusfællesskab om boligbetaling.

Du kan rekvirere et eksemplar af overenskomsten i din kredsforening. Såfremt der opstår pro-
blemer i forbindelse med dit vikariat, er du velkommen til at kontakte din kredsforening.

For at FADL kan få et overblik over hvor mange vikariater der formidles, må du meget gerne
sende en kopi af dit ansættelsesbrev til: FADL, Hovedforeningen, Panum Instituttet, Blegdamsvej
3, 2200 København N.

FADL�s Lægevikarudvalg

Indre organer
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 15/2 -1999 - 21/2-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt     %
07-15
bestilt 9 8 6 9 15 23 12 82
07-15
udækket 1 2 0 0 6 2 0 11      13,4
15-23
bestilt 25 23 14 17 22 20 18 139
15-23
udækket 0 0 0 0 2 0 0 2         1,4
23-07
bestilt 22 20 21 21 19 15 17 135
23-07
 udækket  2 0 0 2 0 0 0 4         3,0

ialt bestilt 56 51 41 47 56 58 47 356
ialt
udækket 3 2 0 2 8 2 0 17       4,8
dæknings
% 95 97 100 96 86 97 100

Ugestatistik for ugen: 22/2 -1999 - 28/2-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt      %
07-15
bestilt 13 10 16 11 18 28 10 106
07-15
udækket  0 1 1 4 0 1 0 7          6,5
15-23
bestilt 20 16 17 14 23 12 7 109
15-23
udækket 0 0 3 0 0 0 0 3            3
23-07
bestilt 35 21 24 23 27 15 16 161
23-07
udækket  0 0 0 0 0 0 0 0             0

ialt bestilt 68 47 57 48 68 55 33 376
ialt
udækket 0 1 4 4 0 1 0 10         2,5
dæknings
% 100 98 93 92 100 99 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:    22/2 -1999  - 28/2 -1999

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
    hold 0 0 0 0 0 0 0
arbl.
     vagter 1 0 0 2 2 13  3 9
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 !
Ekspeditionen har åbent:
 Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9.30 - 12.00 og fra 13.00 - 15.00.

Tirsdag og fredag er der lukket for personlig henvendelse, men telefonerne er åbne.
Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35 24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til 12.00 og fra kl. 13.00 til 24.00.

Nye opskrivningstider !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i tiderne:

06.00-9.00 og 18.00-24.00
Husk !

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

Hilsen Vagtbureauet

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
Uge 9
Træffetider:
Onsdag den 3. marts Ingen træffetid grundet møde
Fredag den 5. marts 15.00 - 16.00
Mandag den 8. marts 15.30 - 16.30 (uge 9)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Hvis I har akut behov for at tale med en vagtchef, så
læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.

I kan også sende os en e-mail på adressen: KVB-VC@FADL.DK

Dispensation for SPV-følgevagter:
Ønsker du dispensation for følgevagter i forbindelse med SPV-kurset, skal du skriftligt ansøge
om dette på vagtbureauet. Du skal vedlægge en udtalelse og to lønsedler fra arbejdsgiveren, hvor
arbejdets art og antallet af optjente timer fremgår. Vi gør opmærksom på, at man skal have haft
mindst tre måneders relevant arbejde på fuld tid for at en dispensation kan komme i betragtning.
Chancevagter:
Der er stadig mange udækkede vagter at få, så trænger du til at se noget andet end dine bøger, er
der rig lejlighed til samtidig at tjene en ekstra skilling. Ring især efter dagvagter.

Med venlig hilsen
Lars Vadstrup & Caroline Møller

Vagtchefer

Vagtbureauet

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !

Ventilatør vagter på Kolonien Lyngen i Ølstykke
I en periode hvet år dækker vi vagter på �Lyngen� hos en dreng med sølvkanyle. Vagterne er
dagvagter i følgende tidsrum:
· 5/3 1999: Møde på Rødovre station ca. kl. 15.00 (nærmere besked gives). Herefter

tager Du og drengen ud til �Lyngen�. Kl. 22.00 afløses Du af en anden
ventilatør.

· 6/3 1999: kl. 07.00 - 22.00 på �Lyngen�.
· 7/3 1999: kl. 07.00 - 14.00, hvor forædrene møder jer på Rødovre station.

Der gives 3 timers løn under transport per vagt. Kolonien ligger lige op til Ølstykke station. Har
du bil, godtgøres et transportbeløb per kørt km.
Krav:
Du skal være VT�er, gerne med børnekursus.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med arbejde på hjemmehold.
Have kendskab til pleje af sølvkanyle; drengen må dog ikke suges, da han selv hoster sekret op.
Ansøgningsfrist: senest torsdag den 4 marts kl. 12.00 på VB - telefonisk
Yderlige oplysninger:
Kontakt Kirsten Carstens på VB - tlf: 3524 5405

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

Indsuplerede 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.

Hæmodialyse
Hold 4202, Herlev søger 1 stikkelysten medlem til oplæring marts/april.
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.
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 11. marts 1999  kl. 12.00 på vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 12. marts 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 - og du får gode lår

Vagtbureauet meddeler
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Farmakologi
Så er afløseren for Farmakologi � et kompendium udkommet:

Senderovitz m.fl.: Kompendium i farmakologi
1. udgave, 1999, 283 s., hft. DKK 215,00

I forhold til den gamle bog er der tale om både flere sider og lavere pris � ganske flot, ikke ?

Med venlig hilsen
UNIVERSITETSBOGLADEN

Intensiv Ventiler Søges
Permanenthold 4402
søger 2 nye medlemmer til indsupplering i marts.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende hold på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2
nye medlemmer til snarlig indsupplering.
I øjeblikket er vi 16 på holdet, 8 kvinder og 8 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 måneder) 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, alle er aflønnede.

Der bliver afholdet 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. marts 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  fore-
findes.

Selvstændige og fleksible vagter tilbydes.
Rigshospitalets Neonatalklinik Permanenthold 4301
søger 2-3 medlemmer med start i marts / april.

Vi tilbyder:
* et afvekslende og spændende job
* fast arbejde med mulighed for personlig udvikling
* mulighed for at kombinere vagter og studie
* deltage i afdelingens kurser.

Vi dækker vagter på baggrund af afdelingens behov, i øjeblikket mange aften- nat- og
weekend-vagter og er tit flere ventilatører på vagt samtidig.

Vi arbejder i afdelingens 3 teams (neuro-, kirurg -og hjerteteam) og passer således både de 3 teams
specialbørn samt de præmature, børn af diabetesmødre, børn som har været igennem en vanske-
lig fødsel osv.
Vi har et godt og tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale og passer selv-stændigt 2-4
børn, når vi er på vagt.
Vi forventer, at du har lyst til at arbejde med børn, kan blive på holdet min. 1 år, er indstillet på at
tage akutte vagter, deltager i sommerfest og julefrokost og kommer til næste holdmøde d.17/3-99
kl.18.30.

Kvalifikationer: Godkendt VT-II-kursus eller at du deltager i dette forårs kursus,
500 VT-timer, ansøgere med neonatal / børneerfaring foretrækkes.

Krav: 8 vagter de første 4 mdr. herefter 6 vagter, om måneden.
Oplæring: Individuel efter kvalifikationer, 4-8 vagter med ventilatør (ulønnet)

2  lønnede følgevagter med sygeplejerske
1  ulønnet á 3 timer med laborant (blodprøvetagning)

Yderligere opl.: På Vagtbureauet hos Vagtchefen.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 11. marts 1999  kl. 12.00 til VB.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalificerede.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 2 nye
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: Kim  ( 32 57 31 18
Ansøgningsfrist torsdag den 11. marts 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Panumkantinen
PANUM KANTINEN INDKALDER HERMED TILPANUM KANTINEN INDKALDER HERMED TILPANUM KANTINEN INDKALDER HERMED TILPANUM KANTINEN INDKALDER HERMED TILPANUM KANTINEN INDKALDER HERMED TIL

Generalforsamling
Onsdag den 7. april 1999, kl. 16.00
Panum Kantinen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab og budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 24. marts 1999. Eventuel ekstraordinær
generalforsamling vil blive afholdt den 14. april 1999, kl. 16.00 i
Panum Kantinen.

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Bestyrelsesformand, Panum Kantinen

IMCC
GRØNLANDSKTGRØNLANDSKTGRØNLANDSKTGRØNLANDSKTGRØNLANDSKTALENDE MEDICINSTUDERENDEALENDE MEDICINSTUDERENDEALENDE MEDICINSTUDERENDEALENDE MEDICINSTUDERENDEALENDE MEDICINSTUDERENDE
SE HER!SE HER!SE HER!SE HER!SE HER!

IMCC søger grønlandsk talende medicinstuderende til et påtænkt Public Health projekt. Vi er i
opstartsfasen, så kom og vær med til at forme projektet.

Henvendelse kan ske ved at kontakte Tina Ivarsson på tlf 35 43 93 89 eller email:
ivarsson@mdb.ku.dk

PIT-JULEFROKOST !!!

Denne famøse forestilling løber af stabelen:

TORSDAG 11.3.99. kl.18�30

hos undertegnede hvortil du i dag( ja lige nu�..) skal
tilmelde dig.
Herfra udgår så også dekret om hvilken slags mad
du skal medbringe....

Vi ses !

Morten Højlund
Willemoesgade 81, 1.th (Waade)
2100 Ø
Tlf: 35 26 61 71

VB & Indre organer
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PRÆKLINISK UDVPRÆKLINISK UDVPRÆKLINISK UDVPRÆKLINISK UDVPRÆKLINISK UDVALG, IMCC.ALG, IMCC.ALG, IMCC.ALG, IMCC.ALG, IMCC.

Præklinisk udvalg er en undergruppe af IMCC, der arrangerer prækliniske ophold sommer og
vinter. Vi er to studerende på hhv. 6. og 8. semester : der har stået for præklinisk udvalg de sidste
par år - og savner nye ansigter og
nye ideer.

Vi mangler bl.a. hjælp til at tage en fotoserie på et hospital, til at lave vores homepage, til at arrangere
venflonkursus samt til det grundlæggende arbejde. Du behøver ikke selv have været på præ-
klinisk ophold
for at være med i gruppen.

Har du lyst til at være med i IMCC, og vil du planlægge dit og andres prækliniske ophold fremover,
så kom til vores næste møde torsdag den 4. marts klokken 18.00. Herudover regner vi med at
mødes et par gange inden sommerferien.

KOM GLAD-Line bager kage og måske laver Carina the og kaffe!

PU.

BESØG TEAM DANMARKBESØG TEAM DANMARKBESØG TEAM DANMARKBESØG TEAM DANMARKBESØG TEAM DANMARK
TESTCENTRET!TESTCENTRET!TESTCENTRET!TESTCENTRET!TESTCENTRET!

Nu er der mulighed for at se stedet, hvor landets bedste idrætsfolk indenfor løb, cykling og roning
m.m. bliver testet.

Kom og hør idrætsfysiolog Benny Larsson fortælle testmetoder, udholdenhedsidræt, pulstræning
og meget mere.

Vi skal bl.a. se en VO
2
max test på cykel og høre om laktatværdier, fedtprocent, hæmatokritværdier,

watt-output etc.

Selve arrangementet foregår torsdag d. 25. marts kl. 15.30 og ca. to timer frem. Stedet er Bispe-
bjerg Hospital.

Pga. begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig. Arrangementet er gratis for medlemmer af
SIMS, ikke-medlemmer vil blive opkrævet et symbolsk beløb på 10kr.

Tilmelding og nærmere info om mødetid og �sted ved henvendelse til Martin Højgaard på tlf.
39274342 eller pr. e-mail;  martinh@mdb.ku.dk

Vi glæder os sådan til at se dig!

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 ?

Har du lyst til at arbejde med sygdomsforebyggelse, sundhedsoplysning og bæredygtig udvik-
ling i et tæt samarbejde med en afrikansk landbefolkning og danske og zimbabwiske studerende?
At forbedre adgangen til sundhedsfaciliteter for en befolkning i samarbejde med de lokale sund-
hedsmyndigheder? At organisere workshops om AIDS, familieplanlægning, hygiejne og diaré
samt om hvorledes en bedre ernæringstilstand kan opnås? At få international erfaring med udvik-
lingsarbejde og sygdomsforebyggelse? At rive syv måneder ud af kalenderen for at få en ople-
velse 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 mu-
ligheder 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).

Basisgrupperne

MØDEINDKALDELSEMØDEINDKALDELSEMØDEINDKALDELSEMØDEINDKALDELSEMØDEINDKALDELSE
ONSDAG D.3. MARTS KL. 16.00
Mødet finder sted i GIM�s lokale (9.2.3)

Alle er velkomne, og der vil være kaffe,
te og kage til de fremmødte.

På gensyn i eftermiddag
Ann-Sofie, GIM�er

LANG FREDAG TIL 24LANG FREDAG TIL 24LANG FREDAG TIL 24LANG FREDAG TIL 24LANG FREDAG TIL 24
Efter en veloverstået semesterstartsfest er der traditionen tro Lang fredag til 24 nu på fredag d.5/
3-99.
Billig fadøl så længe lager haves.
Kom frisk kom glad
Kærlig hilsen
Husgruppen

Studenterklubben

Indre organer
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden
filmen starter kl. 20.00. Den første aften man kommer,
betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle � også for
ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Kenneth Branagh efter
William Shakespeare:

 Hamlet
Torsdag den 4. marts kl. 20.00

"To be, or not to be, that is the question
(Hamlet, III, i, 57)"
Prins Hamlet hvirvles ind i en række tragiske
hændelser, da hans far, kongen af Danmark,
bliver myrdet.Faderens morder er Hamlets
farbror, Claudius, som uanstændigt hurtigt
gifter sig med Hamlets mor, dronning
Gertrud.Hamlet  har nederen over faderens
død og moderens troløshed og vil hævne fa-
derens død. Da han oveni også forbydes at se
sin kæreste, knækker kæden for Hamlet....

Indre organer
Fester & Gæster

I DEN FORLØBNE UGE HAR DERI DEN FORLØBNE UGE HAR DERI DEN FORLØBNE UGE HAR DERI DEN FORLØBNE UGE HAR DERI DEN FORLØBNE UGE HAR DER
VÆRET STOR AKTIVITET PÅ PVÆRET STOR AKTIVITET PÅ PVÆRET STOR AKTIVITET PÅ PVÆRET STOR AKTIVITET PÅ PVÆRET STOR AKTIVITET PÅ PANUM...ANUM...ANUM...ANUM...ANUM...
I onsdags havde en ny sæsons rusvejledere deres første
stormøde, og P-dagen var jo blevet rykket til om
fredagen. MOK var tilstede under begge arrangementer
for at fange lidt af stemningen...

Som sædvanligt blev Kyllerne kastet
efter de tørstige studerende. I år havde
husgruppen fundet på at gemme dem
oppe under loftet. Udklædt som kyl-
linger (næsten) i Tuborgs smarte
moderne trendy skjorter og
bandanas, lykkedes det at fremelske
den rette stemning.

Man fornemmer mas-
sernes hysteri, idet
kyllerne, bliver delt ud.
Festen fortsatte helt til mid-
nat, hvor størstedelen af
gæsterne havde nået et
stadie vi vist ikke behø-
ver at kommentere nær-
mere.

Rusvejlederne havde
stormøde og til deres
"store beklagelse" var
Studenterklubben løbet
tør for almindelige
pilsnere. Dog havde
klubben et uanseeligt
stort lager af Elefanter,
47'ere og Sorte Guld - så
tørsten blev alligevel
slukket - med efter-

følgende ragnarok på
Trafikken og Mexibar, hvor
de traditionen tro  drog hen
efter stormødet var slut.
Alting må jo have en ende,
og Hans fra Trafikken var da
glad for dagens omsætning,
men han skulle tidligt op så
Vejlederne måtte drage
troligt hjem....

...til Studenter klubben hvor der
blev festet til den lyse morgen.
Efter 318 gashåndtag og enkelte
rystepudsere, måtte enkelte
dog give op, men mon ikke de
er klar til sommer?

Fortsættes næste side...
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Sværre (21) (th) ankom til festen
iført en gul skjorte med mønster.
Den er købt i Company på strø-
get for 500 kr. Sværre�s mål for
aftenen var at score Ole(tv), der
var iført en trøje, han havde fået
af Sværre.
Ole mente at der var gode mulig-
heder for at få fat på Sværre. Ved
redaktionens afslutning forelå
der ikke oplysninger om aftenens
videre gang for de to lover-boys.

Bo Kok (i midten) rundede de tyve i løbet
af aftenen. Han mente ikke at det gjorde
den store forskel om man er teenager eller
ej, men han mente dog at han nok måtte til
at opføre sig lidt mere voksent, nu hvor
han trådte ind i de voksnes rakker. Bo var
omgivet af Mie (th) og Nete (tv).

Tillykke!

Thomas (21) (i midten) var ude og svinge skinkerne til
musikken af live-bandet �Celsius�. Thomas var iført et noget
alternativt mexikansk beklædningsstykke, en så kaldr pacio,
der er købt på Jagtvej for 250 kr.
Thomas mener at der skal være fri hash til dødeligt syge
mennesker...

Dykkerne serverede i Scuba-
baren - inden de valgte at
svømme helt ned til bunden!

Morten, også kaldet Sta (armen
til venstre) har et noget kontro-
versielt forhold til piger. Sta me-
ner, at �hvis man vil score skal
man bare give komplimenter, jo
mere flatterende og usandsyn-
lige des bedre. Piger er så naive,
at de tror på et kompliment lige
gyldigt hvor usandsynligt det
end er.�
Jeppe (tv) var bartender i dykker-
baren, derfor dykkermasken og
den underlige vest.

Johan drak på tid, men der var ingen
der kunne slå Martin Kenneths rekord
på 8,4 sekunder, dog med Nicolai Ren-
strøm i hælende med 8,6 sekunder, og
et kraftigt opkast (her var MOK des-
værre ikke helt på pletten med kameraet).

Driiiiiik, drik så for helvede din
pissevisker!

Monoskieren J.D.J. mødte to søde piger,
og sagde: "Jeg vil gerne lære jer at stå på
monoski, for jeg syn's det er helt vildt
sejt."

Charlotte, Bo og Christina po-
serede for fotografen, som måtte
konstatere at de nok var blevet
ramt af en lavine. Bemærk Bo's
flotte kylle-bandana på låret - er
der mon en ny trend på vej?

Fester & Gæster

Afsl
ørin

g

Dagens guide havde selvfølgelig
fri bar som de jo plejer. Husgruppen
sender en hilsen til Allan Villadsen
i Frankrig.

HUSGRUPPEN PUSTER UD EFTERHUSGRUPPEN PUSTER UD EFTERHUSGRUPPEN PUSTER UD EFTERHUSGRUPPEN PUSTER UD EFTERHUSGRUPPEN PUSTER UD EFTER
WEEKENDENS SNESTORM I KLUBBEN.WEEKENDENS SNESTORM I KLUBBEN.WEEKENDENS SNESTORM I KLUBBEN.WEEKENDENS SNESTORM I KLUBBEN.WEEKENDENS SNESTORM I KLUBBEN.
Semesteret kommer aldrig rigtig igang før der har
været semesterstartsfest, og denne gang blæste
stormvindene alpesne helt ind i Storebar. Der blev
spist kampfisk i Kysseren, og drukket White Russian i
Afterski-baren. Igen var MOK's egen flinke Krugge
tilstede med fotografen Gokke og en enkelt skjult
mikrofon eller to...

Semesterstartsfesten Forår 1999
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ALTID PÅ PLETTEN!

Månedens støvler tilhører Louise (22).
Støvlerne er sølvfarvet og af mærket Go
Sexy; de har kostet 780 kr i en lille butik på
Nørrebro.

Til højre på billedet ses Jon
(26), der i dagens anledning
havde brugt tandtråd. Nynne
(23)(nummer to fra venstre)
var meget glad den aften,
dette må nok tilskrives et
passende indtag af skum-
bananer. Helt ude til venstre
ses Mads (26) der er tidligere
formand for bogladens for-
retningsudvalg. Mads mo-
rede sig til den lyse morgen
med kulørte drinks og heavy
musik.

Indgangen til klubben var udfor-
met som en kæmpe overdimensio-
neret vagina, med tilhørende
indføringsgenstand (øverst til
højre). Og drenge: få nu ikke
mindreværskom-plekser, - det er
blot en attrap.

ÅRETS STØVLER?

Kent (19) (tv) var iført en kortær-
met, blå skjorte af lækkert hampe-
stof købt i malaysia.
Kenneth (14??)(i midten) havde
trøje på fra en ny modebiks inde i
city (UFF?)

Krugge (th) var på stjernetræf. Her
ses han i møde med Lasse (21)(tv),
der er forsanger i aftenens live-
band �Celsius�. Lasses skjorte er
en julegave fra hans mor. Skoene
er fra Ozon i Elmegade, de koster
750 kr, men Lasse havde fået dem
til venne-pris.

MEGASTJERNE

TRÆF!

Kasper (21) var
iført en Gore-
tex- jakke fra
Marvin sports
fra Norge til
1500 kr. Kasper
er glad for at
have en kæreste.

Katrine havde en sort
top på. Indgangen til
klubben var blevet
udformet som et over-
dimensioneret kvinde-
ligt kønsorgan.
Katrines reaktion på
indgangen
var: �fuck!�.

Maja (23) (th) og Trine (25) (i
midten) er nogle værre spasma-
gere. De lavede sjove ansigter og
mærkelige fagter med armene,
bare for at more Krugge og
MOK-fotografen Jogge. Senere
på aftenen blev det slået fast, at de
ikke havde noget kærlighedsfor-
hold, men blot var venner.

Morten (21) var iført en hvid skijakke og et
smukt Denevit-smil.
Morten var �spændt op�, hvad det så end
betyder. Morten ses her sammen med
MOK-redaktionens Krugge

Dan (th) var iført tøj,
der �lugter af fisse�.
Årsagen til dette var,
ifølge Dan og Tho-
mas (tv) enten �at
50% af festens piger
kom direkte fra gym-
nasiet, og ikke havde
fået tisse.... siden da�
eller fordi �5% af pi-
gerne ikke gik i bad
mere end en gang om
måneden .�

Der blev danset til
både Celsius og dj's.

Tak for en dejlig
semesterstartsfest, vi ses til
den næste.

MOK-red/Krugge & Gokke

Fester & Gæster
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LÆGENS MAGT & ANSVLÆGENS MAGT & ANSVLÆGENS MAGT & ANSVLÆGENS MAGT & ANSVLÆGENS MAGT & ANSVARARARARAR

FAGLIG DAG PÅ PANUM FOR ALLE MEDICINSTUDERENDEFAGLIG DAG PÅ PANUM FOR ALLE MEDICINSTUDERENDEFAGLIG DAG PÅ PANUM FOR ALLE MEDICINSTUDERENDEFAGLIG DAG PÅ PANUM FOR ALLE MEDICINSTUDERENDEFAGLIG DAG PÅ PANUM FOR ALLE MEDICINSTUDERENDE
-DER ER INGEN ANDEN UNDERVISNING PÅ DAGEN.-DER ER INGEN ANDEN UNDERVISNING PÅ DAGEN.-DER ER INGEN ANDEN UNDERVISNING PÅ DAGEN.-DER ER INGEN ANDEN UNDERVISNING PÅ DAGEN.-DER ER INGEN ANDEN UNDERVISNING PÅ DAGEN.

ONSDAG D. 10. MARTSONSDAG D. 10. MARTSONSDAG D. 10. MARTSONSDAG D. 10. MARTSONSDAG D. 10. MARTS
KL. 9.00-15.00KL. 9.00-15.00KL. 9.00-15.00KL. 9.00-15.00KL. 9.00-15.00

ARRANGERET AF DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD OGARRANGERET AF DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD OGARRANGERET AF DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD OGARRANGERET AF DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD OGARRANGERET AF DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD OG
STUDIENÆVNETSTUDIENÆVNETSTUDIENÆVNETSTUDIENÆVNETSTUDIENÆVNET

Program

Kl. 9.00 Tilmelding til eftermiddagens workshops

Kl. 9.15 Velkomst og Introduktion til dagens tema:
Oplæg ved læge Søren HolmSøren HolmSøren HolmSøren HolmSøren Holm om lægens magt med udgangspunkt i lægeløftet og

lægeloven.
Oplæg ved forfatter og filosof Peter KempPeter KempPeter KempPeter KempPeter Kemp: Lægens magt � patientens afmagt.

Kl. 10.15 Kaffepause foran Lundsgaard

Kl. 10.30 Oplæg ved patientvejleder på Rigshospitalet Lene MadsenLene MadsenLene MadsenLene MadsenLene Madsen:
Lægen og patienten i klagesystemet.

Oplæg ved Jan Helge SolbakkJan Helge SolbakkJan Helge SolbakkJan Helge SolbakkJan Helge Solbakk, Læge og teolog fra Universitetet i Oslo: En læges synspunkt på dagens emne.

Herefter spørgsmål fra salen og debat

Kl. 11.30 Frokost og udlevering af biletter til eftermiddagens workshop

Kl. 12.15 Workshops:
(dvs. hold á ca.25 personer med mulighed for tovejskommunikation)

Kl. 12.15 - 13.00: 1. workshop
13.00-13.15: Kaffepause

Kl. 13.15 - 14.00: 2. workshop

Emner:

Jørgen HartzJørgen HartzJørgen HartzJørgen HartzJørgen Hartz, holistisk tandlæge: Den historiske udvikling af lægens magt.
Erling TErling TErling TErling TErling Tidemannidemannidemannidemannidemann, tidligere amtsborgmester i Vejle Amt: Politiske problemstillinger omkring dagens tema.problemstillinger omkring dagens tema.problemstillinger omkring dagens tema.problemstillinger omkring dagens tema.problemstillinger omkring dagens tema.

JensJensJensJensJens Villiam Grav, videnskabsetisk komitée: Patienten og den medicinske forskning.
Marianne KastrupMarianne KastrupMarianne KastrupMarianne KastrupMarianne Kastrup fra Rehabilitets og forskningscenteret for  torturofre fortæller om læger og tortur.

Christian GluudChristian GluudChristian GluudChristian GluudChristian Gluud fra Clinical Trial Unit, Kommune Hospitalet: Hvad styrer forskningen?
Peter RosselPeter RosselPeter RosselPeter RosselPeter Rossel, Afdelingen for medicinsk videnskabsteori: Organdonation?

Mette HartlevMette HartlevMette HartlevMette HartlevMette Hartlev, Retsvidenskabeligt Institut, København/ Ulla Hybel, Juridisk Institut, Århus: Juridisk Regulering.
Hvorfor har vi ikke fri forskning?

TTTTTore Nilstunore Nilstunore Nilstunore Nilstunore Nilstun, Universitetet i Lund: Tvang i psykiatrien.
Christian Busch, hospitalspræst på RH samt Helen Riis, patientforeningen �Tidslerne�: Patientens afmagt.

Læge Mette Brimnes DamholtMette Brimnes DamholtMette Brimnes DamholtMette Brimnes DamholtMette Brimnes Damholt fra lægeforeningens lægeansvarsgruppe: Lægeligt ansvar � jura, etik og politik.
Overlæge Ole HartlingOle HartlingOle HartlingOle HartlingOle Hartling, Vejle sygehus og Klemens KappelKlemens KappelKlemens KappelKlemens KappelKlemens Kappel, Institut for Filosofi, retorik og pædagogik, KU:

Dødskriterier og aktiv dødshjælp -Lægens magt?
Birgit PettersonBirgit PettersonBirgit PettersonBirgit PettersonBirgit Petterson,  afdeling for Medicinsk kvinde og kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab: Aborten; En

rettighed eller sidste udvej?

Kl. 14.15 - 15.00 Debat:
Fremtidens sundhedsvæsen -magt og ansvar. (Eller: �Har lægen magt når du bliver overlæge?�!)

En diskussion ved etnolog, medlem af Etisk Råd Karen SchousboeKaren SchousboeKaren SchousboeKaren SchousboeKaren Schousboe og overlæge, dr. med. Niels HøibyNiels HøibyNiels HøibyNiels HøibyNiels Høiby dirigeret af
journalist Georg Metz.Georg Metz.Georg Metz.Georg Metz.Georg Metz.

Faglig Dag 10/3-99


