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Filmklubben P8�n præsenterer

Program:
19.00 Dørene åbnes. Der
sælges vand etc. i baren.
20.00 Filmen �Full Monty�
(�Det� bare mænd�) vises.

Baren er åben mellem de to
film. Der vil desuden blive serve-
ret en lille surprise-drinks.

22.00 Filmen �Striptease�
(�Striptease�) vises.
24.00 Surprise.

Spæ
nde

nde
,ove

r-

vældende

surpris
e.

Strip-Film-Tema-Fest

Der er adgang for alle filmklub medlemmer. Medlemsskab kan er-
hverves i døren indtil kl. 24.00  for den  ringe sum af 45 danske
kroner. Mellem kl. 24.00 og 1.00 er dørene lukkede. Efter kl. 1.00
er der adgang for medicinstuderende mod forevisning af gyldigt
studiekort samt for medlemmer af filmklubben.

Bemærk: Efter kl. 24.00 er der in-
gen adgang uden studiekort eller
gyldigt filmklubmedlemsskabskort.

Kl
. 2

4

Imorgen, torsdag den 11 marts
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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

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR

3. sem. HR

4. sem. HR 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: P8'n

Denne                               redaktion:

Gordon Kris Raunsø Sta

Filipe
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Styrende organer
ADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGER

Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen
besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du
så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamens-
breve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold:

- Beskyttet adresse:

Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studie-
og eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig.

- Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen:

Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du
forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse.

- Post sendt til en udenlandsk adresse:

Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune
besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den
udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og eksamenskontoret besked om
en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget besked om adresseændringer, da de ikke har
adgang til cpr.trækket fra folkeregistret.

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

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

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

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGS-ALGET RIGS-ALGET RIGS-ALGET RIGS-ALGET RIGS-
HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITALETALETALETALETALET, D. 21. JANUAR 1999 KL. 15.00, D. 21. JANUAR 1999 KL. 15.00, D. 21. JANUAR 1999 KL. 15.00, D. 21. JANUAR 1999 KL. 15.00, D. 21. JANUAR 1999 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Knut Aspegren, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge
Henrik Permin, lektor Viggo Jønsson, stud. med. Inger Christine Munch (10. sem.), stud. med.
Sven Pörksen (9.  sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (9. sem), stud. med. Susanne Skovgaard
Hansen (8. sem), stud. med. Christian August Engell (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer, studenter-
sekretær Laura L. Johnsen

Fraværende: lektor Folmer Elling, prof. Olaf Paulson, lektor Henrik Arendrup, overlæge
Helle Aggernæs, stud. med. Pernille Bruusgaard (12. sem.), stud. med. Troels Bygum
Knudsen (skemafrit sem.),

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Professor Knut Aspegren blev budt velkommen i klinikudvalget.
 Der er kommet en skriftlig klage over forslaget til ændringer i forelæsningsrækken i medicin og
kirurgi på 12. semester. Der er indvendinger imod, at der går timer fra kirurgi til medicin. Listen
revideres og der sendes brev til de involverede parter.
 Ministeriet har godkendt den nye studieplan d. 4. januar, dog med et mindre forbehold. Hvis
semesterudvalgene er langt i deres arbejde, vil studieplanen altså kunne indføres for 1. semester
fra E99.
 Formanden er forhindret i at deltage i mødet, der er planlagt til d. 20. maj, hvorfor dette flyttes til
d. 27. maj.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Professor Asger Dirksen bliver nyt medlem af studienævnet.
 Klinikudvalget beslutter, at der fremover kun udsendes referater fra studienævnsmøder. Bilags-
bunken er ofte meget omfangsrig og ikke alt har relevans for klinikudvalget. Interesserede vil
kunne læse bilagene i sekretariatet.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der bliver fem hold på 7. semester, men navnelisterne er endnu ikke modtaget, hvorfor bl.a.
materiale til underviserne bliver sendt meget sent, hvilket er beklageligt, men umuligt at gøre noget
ved.
 Der er sat �vejskilte� op i LKF til bl.a. laboratorierne og auditorium E.
 På grund af travlhed i forbindelse med semesterstart, besluttes det, at januar- og augustmøderne
bliver så korte som muligt.

6. Meddelelser fra semestrene
9. sem.: Der stilles forslag om, at forelæsningerne i psykiatri lægges på formiddage, så der ikke
bruges så meget af dagen, hvilket tager tid fra læsningen. Sven Pörksen og Inger Johanne Poul-
sen sender et brev til Tom Bolwig, der er ansvarlig for undervisningen, Klinisk institut for neu-
rologi, neurokirurgi og psykiatri samt klinikudvalget.
 Der er endnu ikke kommet respons på brevet ang. det kliniske kursus i børnepsykiatri på BBH.

7. Udstationering af studerende
Vi kan godt se det uheldige i, at nogle studerende bruger meget lang tid på transport i forbindelse
med kliniske ophold (inkl. almen medicin) på 13. semester. Fordelingen af studerende i almen
praksis ligger dog hos sekretær Ann Brydholm på Institut for almen medicin. Sekretariatet har
sendt en kopi af brevet til hende, så hun kan være opmærksom på problemet.

8. Introduktionskursus på 7. semester
Knut Aspegren fortalte om sine ideer til ændringer på 7. semester. Vi nedsætter et udvalg bestå-
ende af Knut Aspegren, Christian Engell, Rita Dalhammer og Laura Johnsen, der skal se nærmere
på, hvorledes undervisningen kan omrokeres, så der bliver større sammenhæng i de enkelte
uger. Det foreslås, at eksempelvis �Introduction to Clinical Examination�, Munro, J. & Ford, M.,
6. ed., Churcill Livingstone, anbefales til de studerende som lærebog i klinisk undersøgelses-
teknik. LKF indkøber nogle eksemplarer, som sendes til godkendelse hos nogle klinikere i huset.

KAGE: Viggo Jønsson tager kage med på mødet den 18. februar 1999, da han glemte kagen til
dette møde.
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

TURNUSTURNUSTURNUSTURNUSTURNUS

er den först tällende del af specialistuddannelsen (den lægelige videreuddannelse). Når man har
gennemfört turnus får man af Sundhedsstyrelsen autorisation til selvständigt virke.

Indhold
Turnusuddannelsen tager 18 måneder, fordelt med 6 måneder på en medicinsk afdeling, 6 må-
neder på en kirurgisk/orthopäd kirurgisk afdeling og 6 måneder hos en almen praktiserende läge.

Stillingerne er klassificerede, det vil sige de er uddannelsesstillinger. En sådan type stilling skal
indebäre at der er:
1. Et uddannelsesprogram
2. En vejleder/tutorläge
3. En introduktion- og justeringssamtale (midtvejssamtale) samt en slutevaluering.

Uddannelsen skal evalueres og godkendes jvf. �Vejledning og evaluering af videreuddannel-
sen� udgivet af Sundhedsstyrelsen januar 1998. Denne sendes ud til alle nye turnuskandidater,
men findes desuden også på din kredsforening.
Turnus har til formål, at kandidaten får nogle generelle kompetencer samt nogle kliniske kompe-
tencer i henhold til Turnusbekendtgörelsen.

Fordeling
Alle turnusstillinger fordeles af Sundhedsstyrelsen. På 12. semester sender Sundhedsstyrelsen
en tilmeldingsblanket. Hvis man tilmelder sig träkker man et lodträkningsnummer, hvorefter man
prioritere alle amter i Danmark. Man kan vente med at tilmelde sig 2½ år efter 12. semester. Såfremt
man önsker at komme samme sted som ens käreste/ägtefälle eller läsemakker, kan man söge
sammen, hvis der er maximum ½ år mellem kandidateksamen. Det höjeste nummer täller ved
fordelingen.

Der kan også söges om särlige vilkår, bl.a. hvis man er syg, der er sygdom i den nærmeste familie
el.lign. og derfor f.eks. har brug for behandling.

Hvis man skal/vil aftjene värnepligt efter kandidateksamen, er man efter aftjening (11 måneder)
garanteret nogle af ens höjeste prioriteringer.

Med venlig hilsen
Turnusudvalget
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VALG AF STUDENTERREPRÆSENTVALG AF STUDENTERREPRÆSENTVALG AF STUDENTERREPRÆSENTVALG AF STUDENTERREPRÆSENTVALG AF STUDENTERREPRÆSENTANTER TILANTER TILANTER TILANTER TILANTER TIL
KLINIKUDVKLINIKUDVKLINIKUDVKLINIKUDVKLINIKUDVALGET KØBENHAALGET KØBENHAALGET KØBENHAALGET KØBENHAALGET KØBENHAVNS KOMMUNEVNS KOMMUNEVNS KOMMUNEVNS KOMMUNEVNS KOMMUNE

Kunne du tænke dig at være med til at gøre den kliniske undervisning bedre? Og er du tilknyttet
Klinikudvalget Københavns Kommune? - Så burde du stille op til klinikudvalget!
Klinikudvalget er først og fremmest et kontaktorgan mellem lærere, studenter og administratorer.
Udvalget står for den praktiske planlægning af den decentrale kliniske undervisning, og tager sig
af problemer, der opstår undervejs. Det består af 6 studenter og 6 lærere, hver med en personlig
suppleant. Vi mødes normalt den 1. torsdag i måneden (undtagen i marts), skiftevis på Bispebjerg
og Hvidovre hospitaler.
Interesserede studenter bedes møde op til næste klinikudvalgsmøde, der afholdes
torsdag d. 18. marts kl. 15.00
Bispebjerg Hospital, psykiatrisk afdelings bibliotek, opgang 13A, 2. sal.
Hvis du er forhindret i at komme den dag kan du kontakte studenterrepræsentant Søren Prins på
tlf. 35 42 43 26.
På mødet aftaler vi hvem der skal være ordinære medlemmer og suppleanter, med mindre vi er så
mange, at der skal afholdes valg.

Humanbiologi
UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI

Humanbiologi
TC \l1 �Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret overbygningsuddannelse med fokus på de
basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen af den menneskelige organismes
funktion i  sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og blev
positivt evalueret i 1994. Den næste evaluering skal foregå i 1999.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 26 studerende.

Opbygning
TC \l1 �Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som 3 semestres teoretisk undervisning fulgt
af 2 semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag, lægevidenskabelige redskabsfag og naturvi-
denskabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og celle-
biologi. Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmakologi,
genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på henholds-
vis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
De sidste års specialestudium udføres individuelt under vejledning og afsluttes med en skriftlig
rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på studiet og
den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske arbejde under
specialefasen.

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

Beskæftigelse
TC \l1 �Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt grundlag kunne forestå forsknings- og ud-
viklingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse med biologiske problemstillinger af
relevans for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på
hospitaler og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
TC \l1 �Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad eller tilsvarende med et biologisk orienteret
indhold f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi).
Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt
anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forskningsaktivitet, karakter-
niveau og alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere information
TC \l1 �Ansøgning om optagelse og yderligere information

VEDRØRENDE SOMMEREKSAMEN 1999 I
PSYKOLOGI:

Eksamen for 2. semester studerende er en integreret eksamen i tidlig almen medicin og sundheds-
psykologi. Eksamen gennemføres som en integreret del af PBL-undervisningen. Den afholdes
som gruppeeksamen med individuel karaktergivning og ekstern censur. Den afholdes i uge 18
og 19. Nærmere oplysning om eksamen gives på PBL-holdene.

For 3. semester studerende og ældre afholdes der ordinær eksamen i sundhedspsykologi. Den
afholdes i ugerne 22 til 26. De endelige datoer vil blive fastlagt senere. Den studerende vælger
selv, om vedkommende ønsker at blive eksamineret efter Atkinson et al.: Introduction to
Psychology eller Wedding: Behavior and Medicine.

Ved eksamination med udgangspunkt i Atkinson trækker den studerende et spørgsmål og har
cirka 20 minutters forberedelsestid.

Ved eksamination med udgangspunkt i Wedding trækker den studerende en case og har cirka 20
minutter til at forberede gennemgang og diskussion af relevante dele af pensum.

Med venlig hilsen

Afdeling for Sundhedspsykologi

ÆNDRINGÆNDRINGÆNDRINGÆNDRINGÆNDRING

AF 3.SEM STATISTIK UNDERVISN. F99
ØVELSESHOLD     304 MAN  15/3 13-15 NU I   LOK.1.2.32

ÆNDRINGÆNDRINGÆNDRINGÆNDRINGÆNDRING
 AF 7.SEM GENETIK UNDERVISNING F99

EKS.TORIE KRH-5       TIR 16/3 13-15 NU I LOK.16.1.05 bag Lundsg. (21.1.21a ud)

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

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

VIL DU VÆRE MED TIL AVIL DU VÆRE MED TIL AVIL DU VÆRE MED TIL AVIL DU VÆRE MED TIL AVIL DU VÆRE MED TIL AT ARRANGERE FAGLIGT ARRANGERE FAGLIGT ARRANGERE FAGLIGT ARRANGERE FAGLIGT ARRANGERE FAGLIG
DAG 2000?DAG 2000?DAG 2000?DAG 2000?DAG 2000?
Cancer?
Forebyggelse?
Misbrug?
Medicinens historie?
Kvinder i medicinen?
Andre faggrupper?
Alkohol?
Infertilitet?
Barnet som patient?
Ernæring?
you name it!

Så henvend dig til Studienævnets sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, tlf. 35 32 70 85 eller til
stud.med. Louise Isager, louisei@mdb.ku.dk.
-Inden d. 17. marts 1999.

Mvh. Faglig Dag 1999

Fase II

Fase I

Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan rekvireres og indsendes til:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76/35 32 75 28
e-mail: mol@adm.ku.dk
ANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999 KL. 12.00

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
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 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
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 Ja

Studiet
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 SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 1/3 -1999 - 7/3-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
 bestilt 11 9 10 22 15 28 18 113
udækket  2 5 0 15 3 6 0 31            27

15-23
bestilt 20 20 17 15 22 14 12 120
udækket 1 1 0 0 1 0 0 3             2,5

23-07
bestilt 20 18 23 21 17 13 21 133
udækket  1 0 0 0 0 0 0 1             0,5

ialt
bestilt 51 47 50 58 54 55 51 366
udækket 4 6 0 15 4 6 0 35            10

dæknings-
procent 93 88 100 75 93 89 100

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 - VVT - VVT - VVT - VVT - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER

Ugestatistik for ugen:    1/3 -1999  - 7/3 -1999

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold 1 0 0 3 1 0 0
arbl. vagter 3 1 0 2 2 0  0 8
planlagte vagter  18  18  18  21  21  21  21
 140
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 lukket for personlig henvendelse

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 !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i tiderne:
16.00-9.00 og 18.00-24.00
Husk !
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten
pr. brev eller telefon.
Hilsen VB

FERIEKORT
Vagtbureauet har i uge 9 udsendt feriekort for det ferieår, der starter den 2. maj 1999.
Hvis du har optjent feriepenge, og ikke har modtaget et feriekort, skal du kontakte Vagtbureauet.
FERIEPENGE til og med kr. 500
Hvis du har max. kr. 500,00 til gode i feriepenge, er pengene til disposition 29. marts 1999.
Vagtbureauet skal ikke have tilsendt feriekort vedrørende disse feriepenge. Pengene bliver auto-
matisk indsat på din konto uden yderligere meddelelse end det fremsendte feriekort.

FERIEPENGE over kr. 500
Hvis du ønsker feriepenge udbetalt med 1. feriepengekørsel, skal dit  feriekort være Vagtbureauet
i hænde senest torsdag, den 25. marts 1999. Feriepengene vil da være til disposition tirsdag, den
30. marts.
Herefter køres der feriepenge efter følgende regler:

1. Aflevering af feriekort: Ulige uger senest fredag
2. Udbetaling af feriepenge: Torsdag i lige uger. Pengene bliver indsat på din konto
uden yderligere meddelelse.
Det betyder at der er følgende afleveringsterminer:
Fredag den 16. april 1999
Fredag den 30. april 1999
Fredag den 14. maj 1999
Når den overvejende del af feriepengene er udbetalt, vil Vagtbureauet overgå til månedsvis ud-
betaling. Dette vil blive annonceret i MOK.
Der udbetales ikke forskud på feriekort!
Meddelelser fra vagtcheferne
                                          uge 10

Vagtbureauet

Symposier

BIOKEMISK FORENING
Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology.

SYMPOSIUM

Thursday,  March 25, 1999: 13.00 � 17.00
Haderup Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3, Copenhagen (Note that the auditorium
has changed !)

The molecular function of neurotransmitter receptors and transporters: Implications for drug
development

Organizers/chairmen: Ulrik Gether and Steen Gammeltoft.

PROGRAM:
13.00 � 13.05: Ulrik Gether: Introduction

13.05 � 13.50: Jonathan Javitch, Center for Molecular Recognition, Columbia University,
New York: Exploring the structural bases of pharmacological specificity and receptor activation
in G protein coupled receptors

13.50 � 14.20: Christian Elling, Laboratory of Molecular Pharmacology, The Panum
Institute, Copenhagen, Denmark: Activation of 7TM receptors by Designed Metal-ion Sites

14.20 � 14.50: Søren Sheikh, Department of Cardiology, Rigshospitalet, Copenhagen,
Denmark: Similar Structures and Shared Switch Mechanisms of the ß2 Adrenoceptor and the
Parathyroid Hormone Receptor

14.50 � 15.15: Coffee and refreshments

15.15 � 16.00: Kari Keinanen, Department of Biosciences, Viikki Biocenter, University of
Helsinki, Helsinki, Finland: Ligand recognition in ionotropic glutamate receptors.

16.00 � 16.30: Jørgen Dreyer, NeuroSearch A/S, Glostrup, Denmark: Neuroprotective
glutamate antagonists.

16.30 � 17.00: Ulrik Gether, Division of Cellular and Molecular Physiology,
Department of Medical Physiology, Panum Institute, Copenhagen, Denmark: Delineating
molecular mechanisms involved in activation of neurotransmitter receptors and transporters

The symposium is generously sponsored by NeuroSearch, NOVO Nordisk, Roche-Boehringer
Mannheim, Denmark and Dupharma A/S.

Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup
Tel: 43 23 34 55. Fax: 43 23 39 29. E-mail: SG@DCB-GLOSTRUP.DK

TEKNOLOGIRÅDET AFHOLDER EN KONFE-TEKNOLOGIRÅDET AFHOLDER EN KONFE-TEKNOLOGIRÅDET AFHOLDER EN KONFE-TEKNOLOGIRÅDET AFHOLDER EN KONFE-TEKNOLOGIRÅDET AFHOLDER EN KONFE-
RENCE OM GENSPLEJSEDE FØDEVRENCE OM GENSPLEJSEDE FØDEVRENCE OM GENSPLEJSEDE FØDEVRENCE OM GENSPLEJSEDE FØDEVRENCE OM GENSPLEJSEDE FØDEVARER.ARER.ARER.ARER.ARER.

Konsensuskonference om gensplejsede fødevarer
Fredag den 12. marts
Lørdag den 13. marts (formiddag)
Mandag den 15. marts (formiddag)

Sted: Fredag & lørdag; Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2G.
Mandag; Landstingssalen, Christiansborg.

080499 18.00-19.30 IV-adgang Ja
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 & VB
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ANNONCER !

Flyver børne VT-hold 3302 mangler akut nye medl.

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.

Rigets Hæmodialysehold søger 1 ny Dialyseassistent

Hold 4201 kan tilbyde FADL�s mest bloddryppende og prestigefyldte job som dialyseassistent
på Rigets afd. 2133 og 5101. Arbejdet består i at dialysere såvel akutte som kroniske dialyse-
krævende patienter og alt hvad dertil hører, dvs. overvågning af ptt., anlæggelse af fistelnåle, I.V.
medicinering, blodprøvetagning, afledning af EKG, stuegang med læge osv..
Er patienterne så dårlige at de ikke kan flyttes, triller vi afsted med en       dialysemaskine og
dialyserer dem hvor end de måtte befinde sig. Endvidere udfører vi plasmaseperationer, hvor vi
udskifter patientens plasma og derved letter dem for autoantistoffer eller hyperviskøst plasma.
Dialyse af børn er også vores område, ligesom vi er med når der er patienter i behandling med
PRISMA.
Alt i alt et meget varieret job hvor vi ansvarsmæssigt arbejder på lige fod med afdelingens syge-
plejersker.
På afdelingen foregår der en del forskning, så der er gode muligheder for at skrive  OSVALD II
i et kendt miljø.

Vi kan tilbyde dig:
- et alsidigt job.
- 7½ times vagter i dag - og aftentimerne (ingen nattevagter).
- mange studenter i vagt samtidig.
- 10 lønnede følgevagter.
- GOD LØN
- masser af relavant klinisk erfaring.
- gode og traditionsrige holdmøder.
- at blive  en haj til at stikke
Hvis du:
- er på fase II.
- består farmakologi indenfor 1 år.
 - har min. 200 VT-timer
- kan tage min. 10 vagter pt. måned (et ufravigeligt krav)
- er sød. rar og fleksibel.
Har du yderligere oplysninger fås hos Lasse Steen Ravn tlf. 38 33 77 80.
ANSØGNINGSFRIST:  Mandag den 22. marts 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtaler: Fredag den 26. marts 1999 på afdelingen.

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 !!!!

Permanenthold 4301 på Neonatalklinikken
på RH afd. 5023 søger: 2 børneventilatører 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 6 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. marts 1999  kl. 12.00 til VB.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalificerede

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 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, 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.

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.
Grundet øget studieaktivitet på vores gode stabile hjemmehold, søger vi supplement med 1 nyt
holdmedlem med tiltrædelse  1. maj 199.
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: Mandag den 12. april 1999 på Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

HJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER NYETØR HOLD 4627 SØGER NYETØR HOLD 4627 SØGER NYETØR HOLD 4627 SØGER NYETØR HOLD 4627 SØGER NYE
VENTILAVENTILAVENTILAVENTILAVENTILATØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTTØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTTØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTTØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTTØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGT......
Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger
vi 7 nye kollegaer til indsupplering på vores gode hjemmehold i løbet af marts måned.
Vi er et nyt og meget velfungerende hold. Det svinger lidt med antallet af vagter, som de enkelte
ventilatører dækker, dog er dækningspligten 4 vagter - som er perfekt for folk på SU!
Holdet passer en sød lille fyr på snart 4 måneder, der har chonal atresi,  hvilket vil sige at der ved
fødslen ikke var huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet fået lagt to plastikrør
op i næsen, som skal soigneres og suges i efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventil
opgaver med soignering og sugning, og dels i almen pleje af barnet og så vidt muligt dets tvillin-
gebror. Børnene passes i et meget tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene.

                 Træffetider:
                 Onsdag d. 10. marts 15.00 - 16.00
                 Fredag d. 12. marts 15.30 - 16.30
                 Mandag d. 15. marts 15.30 - 16.30 (uge 11)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04. Hvis I har akut
behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
Du kan også sende os en e-mail på adressen: KVB-VC@FADL.DK

Chancevagter:
Der har i de sidste par uger ofte været ledige chancevagter, ligesom der for tiden er flere ledige
dagvagter. Derfor: Prøv lykken og ring på chancen.
Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Caroline Møller
Vagtchef Vagtchef

Vagtbureauet
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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 !

Temaaften:

Striptease &
Det' Bare Mænd

Torsdag den 11. marts kl. 20.00

Velkommen til Striptease med lækre Demi
Moore, som efterfølges af det ikke fuldt så
sofistikerede mande-strip-show med en noget
broget flok af arbejdsløse stålarbejdere i The
Full Monty!

Men aftenen er ikke slut endnu...

Velbekomme!

TURNUSINFORMATURNUSINFORMATURNUSINFORMATURNUSINFORMATURNUSINFORMATIONSMØDETIONSMØDETIONSMØDETIONSMØDETIONSMØDE
FADL�s turnusudvalg afholder informationsmøde om turnusordningen i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen, FAYL og de 3 uddannelsesregioner.
Mødet afholdes: Mandag d. 22.3.1999 kl. 16.30-18.30 i Dam auditoriet på Panum.
Der vil blive orienteret om den nuværende ordning og der vil undervejs være mulighed for at stille
spørgsmål.
Fra Sundhedsstyrelsen deltager læge Birgitte Gade Koefoed og sekretær Birte Ryge.
Fra region NORD deltager enten Jørgen Filhom eller Ulla Toft.
Fra region ØST deltager Frank Bringstrup.
Herudover vil der være deltagere fra region SYD, FAYL, GYL samt fra FADL�s turnusudvalg.
Kom til mødet og giv dit besyv med.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Z. Vedersø
formand FADL�s turnusudvalg

FADL

Ventilatørerne følger med i forældrenes naturlige dagligdag, endvidere er det aftalen at holdet skal
fortsætte med at passe barnet ved en evt. indlæggelse.
På trods af holdets relative unge alder har vi fået indarbejdet vanen med gode hyggelige hold-
møder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:
· Min. 200 VT-timer,
· Mulighed for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksamensmåneder.
· Fleksibilitet mht. vagtlægning.

· Vi ser gerne at ansøgere har gennemført VT-II kursus/børnekursus og/eller børne-
erfaring, sådanne ansøgere vil blive foretrukket i ansættelsesproceduren.

· Gerne kunne tage dagvagter i marts måned.

Oplæring: 1  ulønnet vagt. Ca. 8 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet.

Transport: S-tog og flere busser, hvorefter to minutters gang.

Yderligere oplysninger hos holdleder Wasim OPS: 50 17 16 12.

Ansøgningsfrist: fredag d. 12. marts 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

MVS-hold 5404 søger 2 nye medlemmer.
Vi arbejder på Diakonissestiftelsens afd. 4. Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeple-
jerske for to genoptræningsafdelinger, hvor vi bl.a. står for uddeling af p.n. medicin. Derudover
er der en nød- kaldsfunktion til 3 tilknyttede blokke med beskyttede boliger.

Arbejdstider: Mandag - søndag fra kl. 23.15 til 07.15.

Krav: - Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi.
- Ca. 4 vagter pr. måned.
- Du skal helst være på 9. - 10. semester.
- Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier.
- Du har lyst til at tage nogle hyggelige vagter på vores velfungerende hold.

Ansøgere med bestået MVS-kursus har første prioritet.
Oplæring: En følgevagt med et holdmedl4em. Efter oplæring er der mulighed for at tage vagter
i april.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. marts 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere information: Holdleder Lene Ringholm 35 37 41 55.

VB & Indre organer



8 Annoncer

STILLINGSOPSLAG
Teknisk assistent på Mikroskopisk Studiesal.

Til at sidde vagt på Mikroskopisk Studiesal søges snarest en teknisk assistent. Arbejdet består i
opsyn med studiesalen i åbningstiden, udlevering samt check af præparaterne til de studerende,
udskiftning af pærer i mikroskoper, oprydning m.m.
Der skal påregnes en ugentlig vagt af ca. 10 timer i hele semesteret, i eksamenstiden dog to vagter
om ugen, ligesom der må påregnes lørdagsvagter i de belastede perioder.
Ansættelsen sker i henhold til områdets overenskomst mellem F.A.D.L. og Finansministeriet,
ansøgere skal derfor være medlem af F.A.D.L. Timelønnen er p.t. 118,46 kr. + feriepenge.

Stillingen kan søges af stud. med. på Fase 1. Vi forventer ansøgere med stor selvstændighed,
ansvarsbevidsthed og fleksibilitet. Desuden skal du være istand til at tage formiddagsvagter.
Ansøgningsskema kan rekvireres på Medicinsk-Anatomisk Institut, Bygn. 18.1.12,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N og skal være os i hænde senest torsdag
den 18. marts 1999 kl. 12.00.

Såfremt du ikke har hørt fra os inden den 15. april 1999 er jobbet besat til anden side.

Annoncer

TIL MEDICINSTUDERENDE VED DETTIL MEDICINSTUDERENDE VED DETTIL MEDICINSTUDERENDE VED DETTIL MEDICINSTUDERENDE VED DETTIL MEDICINSTUDERENDE VED DET
SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULSUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULSUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULSUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULSUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETTETTETTETTET, KØ-, KØ-, KØ-, KØ-, KØ-
BENHABENHABENHABENHABENHAVNS UNIVERSITETVNS UNIVERSITETVNS UNIVERSITETVNS UNIVERSITETVNS UNIVERSITET, DER HAR P, DER HAR P, DER HAR P, DER HAR P, DER HAR PASSERETASSERETASSERETASSERETASSERET
9. SEMESTER.9. SEMESTER.9. SEMESTER.9. SEMESTER.9. SEMESTER.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er den danske partner i et
case-baseret udvekslingssamarbejde mellem lægeskolerne ved tre amerikanske universiteter (
Cornell, Dartmouth og Harvard) og tre europæiske ( København, Lund og München), økono-
misk støttet af EU.

Der vil være tre pladser i første termin af år 2000, med ansøgning i dette forår inden d.15.maj 1999.

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

Poul Jaszczak
Lektor dr. med.
Studieleder

FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!
Frivillige raske forsøgspersoner søges
til PET- og MR-skanning af hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en række aktiveringsforsøg af hjernen i Rigshospi-
talets nye Neuro-PET-Forskningscenter. Med positron emissions tomografi (PET) kan man be-
regne hjernens blodgennemstrømning regionalt. Dette er en metode til indirekte at kortlægge

BOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYT

Intern medicin
Man tror, at det er løgn, men ikke desto mindre viser tegnene i sol og måne, at den nye udgave af
Medicinsk kompendium udkommer 18.03.99.

Lorenzen m.fl. (red.): Medicinsk kompendium bind 1-2
15. udg., 1999, 3376 s., indb. DKK 3.495,00
- 10% studierabat DKK 3.145,50

15. udgave er gennemgribende revideret i forhold til 14. udgave  fra 1994:

Nye kapitler:
· Evidensbaseret medicin
· Det kliniske sygdomsspektrum i almen praksis
· Palliativ medicin
· Den akut svært syge patient
· Den akut psykotiske patient
· Akutte smerter i thorax
· Rationel farmakoterapi
· Retsmedicin
· Retspsykiatri

Kapitler, der er helt omarbejdet med ny hovedforfatter:
· Hjertesygdomme
· Mave-tarmsygdomme
· Pancreas sygdomme
· Leverens sygdomme
· Geriatri

Andre nyheder:
· Betydeligt flere farveillustrationer
· Decentrale indholdsfortegnelser

Vær i øvrigt opmærksomme på følgende:

Lorenzen m.fl.: Medicinsk kompendium � Multiple choice opgaver
1. udgave, 1999, ca. 160 s., ca. DKK 299,00
- 10% studierabat ca. DKK 269,10
Udkommer i løbet af foråret 1999.

Et supplerende hæfte med multiple choice opgaver, hvor man kan teste sin viden og evne til
løsning af kliniske problemstillinger

Lorenzen m.fl.: Medicinsk kompendium � lommehåndbog
2. udg., 1999,

Ny udgave forventes på hylderne i 3. kvartal  1999 � mere præcise kan vi desværre ikke være på
nuværende tidspunkt

Med venlig hilsen

UNIVERSITETSBOGLADEN

Bogladen

BOGSALG: BOGSALG: BOGSALG: BOGSALG: 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

hjernens funktion. Med magnetisk resonans skanning (MRI) kan man danne billeder af hjernens
strukturer og funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering i hjernen af områder til behandling af forskellige
synsindtryk og færdighedsindlæring. Du skal møde til 1-2 PET-skanningssessioner af 8-12
skanninger pr. gang. Varigheden pr. skanningssession er  4 timer og honoreres med kr. 700 pr.
gang. Desuden skal du have foretaget en strukturel anatomisk MR-skanning på Dansk Viden-
center for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af ca. 1-2  timers varighed (kr. 300).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skanningssession er 4 timer. Du skal ligge stille i skanneren
i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. Den anvendte isotop er ilt-15 mærket vand, der halveres på
2 min. Denne injiceres via et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene. Til enkelte af vore
undersøgelser skal der anlægges en arteriekanyle i a. radialis under lokal anæstesi.
Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modta-
ger.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

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

Laborant Karin Stahr, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet Tlf. 3545 1475

Af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse vil vi bede dig om kun at ringe mellem kl. 12 og  15
tirsdag d. 23., mellem kl. 9 og 15 onsdag d. 24., og mellem kl. 9 og 14 torsdag d. 25. marts 1999.

Med venlig hilsen
Ian Law
seniorstipendiat, læge, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet

Bøger sælges
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BØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGES
2. DEL

7. semester
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave
sælges for 250
 (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
(nypris 495,-)
               sælges for 300

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

IMCC

AFRICA YEAR 2000AFRICA YEAR 2000AFRICA YEAR 2000AFRICA YEAR 2000AFRICA YEAR 2000
UDSENDELSE TIL ZIMBABWE
Februar 2000 - august 2000    August 2000 - februar 2001

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et spændende
tværfagligt udviklingsprojekt i Zimbabwe?

At rive syv måneder ud af kalenderen for sammen med fire andre danske studerende og stude-
rende fra
University of Zimbabwe at arbejde for en
forbedret levestandard
for befolkningen i et fattigt landdistrikt?
Vær med i

Zimbabwe Village Concept Project

Ansøgning: Sidste frist for ansøgning til 5. rotation (feb.2000-aug.2000) og 6. rotation (aug.
2000-feb.2001) er tirsdag d. 6. april.
Informationsmøde: Onsdag d. 17/3 kl. 18.30 i Dam Auditoriet.
ALLE  ER  VELKOMNE!
Yderligere information: Ann-Louise, tlf: 39 66 16 90 (medicin) eller Poul, tlf: 33 91 38 53
(jordbrug). Homepage:www.imcc.dk. (se under �aktiviteter�)

PIT-JULEFROKOST !!!
Denne famøse forestilling løber af stabelen:

TORSDAG 11.3.99. kl.18�30

hos undertegnede hvortil du senest i dag (Onsdag 10.3) skal
tilmelde dig.
Herfra udgår så også dekret om hvilken slags mad du skal
medbringe....

Vi ses snart!

Morten Højlund
Willemoesgade 81, 1.th (Waade)
2100 Ø
Tlf: 35 26 61 71 / 28 37 94 54

MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.
Medicinstuderende, der har lyst til at  diskutere nogle etiske emner og få
udvidet deres etiske horisont, får nu chancen. Det sker den 18 marts kl.
20, hvor vi vil behandle emnet bevidsthed. Vi mødes privat til kaffe og
kage og starter aftenen med et oplæg af Dorte Lange fra Medicinsk
filosofisk forening Odense, hvorefter vi diskuterer løs.
Ideen til denne nye forening blev født efter et utroligt interessant
weekendseminar i Odense om eutanasi sidste efterår. Vi forestiller os, at
vi fremover mødes 3-4 gange hvert semester for at gå i dybden med et emne.
Der vil til hvert møde være lejlighed til at læse lidt om emnet inden, mere
herom ved tilmelding.
Tilmelding (gratis) kan ske ved at kontakte én af de tre nedenstående.

Med venlig hilsen

Rikke   3543-0807
Troels  3313-0673
Joen     3321-4774

Basisgrupper

BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)
Alle uden overstregninger & i perfekt stand

Henrik Wullf: �Medicinsk Filosofi� 175,- (294,-)
Ellen Nielsen: �Komp. i Speciel Histologi� 75,- (159,-)
Devlin: �Textbook of Biochemistry� 300,- (485,-)
Krukow/Nielsen: �Biokemi� 500,- (715,-)
Rang,Dale,Ritter: �Pharmacology� 375,- (650,-)
Juul & Barington: �Komp. i Farmakologi� 125,- (238,-)
Roitt: �Immunology� 225,- (330,-)
Nielsen: �Kompendium i Virologi� 40,- (85,-)
Forsikringsopl.: �Sociale Ydelser -1998� 30,- (55,-)
Edelfors: �Toksikologi� 30,- (80,-)

- Endvidere sælges div. læsevejledninger/pensumbeskrivelser i Mikrobiologi.

Morten Højlund
35.26.61.71 / 28.37.94.54

BØGER TIL SALGBØGER TIL SALGBØGER TIL SALGBØGER TIL SALGBØGER TIL SALG
  1. Øre, næse og halsbogen(7. udg.).........kr. 300
  2. Psykiatriske lidelser, Klass. og diag...kr. 110
  3. Basisbog i øjensygdom(4. udg.)..........kr. 170
  4. Dermatologi(fadls sorte bog 2. udg.)....kr. 230
  5. Dermatologi(Århusbogen 98 udg.).........kr. 350

     Ring til Mette på 35370202-241

EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIP
EQUIP er en undergruppe af IMCC, der forestår indsamling af brugt hospitalsudstyr og sender
det til hospitaler i den 3. verden. EQUIP-gruppen på Panum består pt. kun af 3 studerende, så hvis
du kunne tænke dig at deltage i et stykke konkret hjælpearbejde, har vi brug for dig. Arbejdsind-
satsen behøver ikke at være særlig stor.
Der afholdes EQUIP-møde næste gang fredag den. 12. marts kl. 13.00 foran IMCC�s kontor,
hvor interesserede er meget velkomne - eller man kan kontakte Ulla Sander på tlf. 3331 1868.

Annoncer & Indre organer



10
KRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINERE
Samles igen. Vi mødes hos Dorte,
Valdemar Holmersgade 26
2200 KØBENHAVN ØST
klokken 19.30.
Alle er velkomne, både gamle og nye.

SIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDE

-med efterfølgende foredrag om styrketræning.
15. marts 1999 kl. 16.00 i lokale 1.2.15 (FADL�s mødelokale)

Først vil vi holde et lille møde, hvor vi følger op på de igangværende aktiviteter, såsom:
· hal-tider
· idrætsdag
· kontakt til GIM
· pic-nic
· træningstilbud fra PULS Fitness
· eventuelt

Fra cirka 16.30 vil den kendte fitness instruktør Ivan holde et mindre foredrag om principperne
bag moderne styrketræning. Både udholdenhed og ren styrketræning vil blive gennemgået. Hvis
du nogensinde har overvejet, hvordan man bedst selv planlægger sin træning, kan du nu få svaret
ved at møde op på mandag.

På vegne af SIMS,

Claus
Kasserer

Debat
DER VDER VDER VDER VDER VAR ENGANG ET UNIVERSITETAR ENGANG ET UNIVERSITETAR ENGANG ET UNIVERSITETAR ENGANG ET UNIVERSITETAR ENGANG ET UNIVERSITET....................

Der var engang en sød lille optimistisk russer, der var kommet ind på sit yndlingsstudie, medicin.
Han glædede sig meget til alle de spændende ting, han skulle lære.
Men da han kom til eksaminatorieundervisningen viste det sig (helt undtagelsesvis !!) at alle
holdene var blevet overtegnet pga. et ovenfra bestemt meroptag på medicin. Uheldigvis var det
(også ovenfra) netop det år blevet bestemt, at skære ned på bevillingerne til de videregående
uddannelser med 300 millioner.
Men trods overfyldte eksaminatorier, aflyst undervisning og øvelser til kl. 20. mødte hvor russer
pligtskyldigt op til hver en time. Thi undervisningsministeren havde just bekendtgjort, at de stu-
derende studerede for langsomt. For at løse dette problem havde selv samme undervisningsmi-
nister foreslået ændringer i SUen: En sænkning på 500 kr. månedligt - som til gengæld ville blive
udbetalt til de flittige og arbejdsommme, der gennemførte studiet hurtigt. Ikke mere smøleri og
semesterfri: Nu skulle der arbejdes!
Undervisningsministeren  (der forresten hed det samme som dronningen  - og derfor troede, at
hun kunne tillade sig alt) var besat af tanken om unge kandidater. Denne besættelse delte hun med
den tidligere undervisningminister (som iøvrigt hed det samme som en tidligere speedwaystjerne
- og derfor troede, at alting skulle gå hurtigt). Derfor havde de sammen besluttet at reducere
studietiden med et semester.
Russeren følte sig ellers til at begynde med meget priviligeret, for han var én blandt  de uendelig
få, der var blevet optaget via kvote II. Andelen af kvote II optagne var nemlig også skåret drastisk
ned. Cost-benefit analyser havde vist, at kvote I folket var mere effektive studerende....
Vor søde lille optimistiske �studerende� fuldførte rent faktisk sit medicin�studie� på det efterhån-
den bizart ressourcefattige �universitet�.
Men ak - det KU vær´så godt men så´ det faktisk skidt. Han fik en masse berettigede klager og
døde (alt for tidligt) som en desillusioneret (og elendig) læge.

Og hvad betyder så alt dette nonsens ??
Da den seneste finanslov blev forhandlet på plads en sen efterårsnat, var de største konsekvenser
på uddannelsesområdet :

- en nedskæring på de videregående uddannelser på 300 mio kr
- et meroptag på 21.000 de næste seks år.
- en nedsættelse af Kvote II til max 25 %

Dette skete helt uden at Undervisningsinstitutionerne, forskerne eller de studerende var blevet
hørt. Derfor har disse først mulighed for at gøre indsigelse efter beslutningerne er taget. Det er
udemokratisk !!!

Det var derfor nærmest kun et held at det ikke blev besluttet at skære SU væk i sommerferien, som
undervisningsministeren ellers foreslog op til finanslovsforhandlingerne.

- Der har været tale om besparelser på 400 mio på SU og konkrete spareforslag er blevet lanceret
flere gange efter finanslovens vedtagelse.

-Senest har undervisningsministeriet foreslået at skære 500-1000 kr. i SU. Dele heraf skulle så
udbetales som bonus ved beståelse af henh. stopprøve og kandidateksamen på normeret tid, altså
helt utilsløret stok/gulerodsmetoden...

- Finansloven indeholdt samtidig en væsentlig begrænsning i Kvote II optaget. Nu må Kvote II
optagne max. udgøre 25 % af de optagne på et videregående studie. Dette har to vigtige konse-
kvenser:
Den helt konkrete, at studenterne tvinges til på et meget tidligt tidspunkt at målrette deres adgangs-
givende eksamen efter adgangskriterierne på Kvote I, og nok så vigtigt at
uddannnelsesinstitutionernes selvstyre kompromitteres ved at finansloven styrer uddannelserne.

KONKLUSION:
Regeringens strategi må derfor siges at være meget tæt på discount supermarkedet FAKTA´s
slogan: Nemt, Hurtigt og Billigt.

Nemt: Ved at de studerende kan styres mht. ambitioner, studieretning (kvoteordninger) og studie-
interesser med truslen om at miste SU - de studerende skal danse efter politikernes pibe.

Hurtigt: Ved at skære i studietiden på f.eks lægestudiet, samt at indføre bonusscoreordning med
belønning af �flittige� studerende. Denne tempoøgning MÅ have en alvorlig negativ konse-
kvens for tiden til fordybelse, reflektion og kritisk analyse, som netop er nogle af de vigtigste
kvaliteter ved en videregående uddannelse.

Billigt: Ved at skære i bevillingerne og optage flere. Senest 300 mio sparet årligt og 21000 flere
optagne over seks år. Når politikerne samtidig taler om at �uddannelse er Danmarks råstof�,
forekommer logikken helt sort.

Vores universitet kommer efter vores mening mere og mere til at ligne Pink Floyds vision af et
uddannelsessystem, hvor unge mennesker bliver hældt i kødhakkemaskinen og ender som
velsmagende reaktionsløst dødt hakkekød. ER DU MED PÅ DEN ???

ELLERS KOM MED TIL DEMONSTRATION
ONSDAG D. 17 MARTS KL. 12 VED
CHRISTIANSBORG FOR ALLE LANDETS
ELEVER OG STUDERENDE

NU ER DET NOK !!!

Katrine Bagge Iversen og Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Medlemmer af Det Medicinske Studenterråd

FOREDRAG OM KINESIOLOGIFOREDRAG OM KINESIOLOGIFOREDRAG OM KINESIOLOGIFOREDRAG OM KINESIOLOGIFOREDRAG OM KINESIOLOGI
v. kinesiolog Lena Jørgensen
MANDAG D. 29. MARTS 1999 kl. 16-18
Sted: DAM auditoriet

- Hvad er kinesiologi?

- Kan jeg som læge / kommende læge anvende kinesiologi?

- Udelukker kinesiologien det, jeg ellers arbejder med?

- Er kinesiologi og al anden komplementær terapi bare troen der flytter bjerge?

Foredraget vil bl.a. omhandle:

- meridianer, aura, chakra og hvordan disse begreber for sig selv, eller sammen  med den
traditionelle medicinske viden, kan hjælpe med til at forstå årsagen til ellers uforståelige sygdoms-
forløb samt hvad der kan gøres.
- Hvad er meridianer, hvordan testes de ved hjælp af muskeltest, og hvilke teknikker kan
afbalancere dem?
- Demonstration af hvordan du som læge kan kombinere kinesiologi med dit lægevirke.

Foredraget er åbent for alle medicinstuderende og andre interesserede.
Der er gratis adgang!

Vær velkommen og vær vel mødt!

Med venlig hilsen Ann-Sofie og Kim , GIM.

BILLIGT MEDLEMSKAB I PULSBILLIGT MEDLEMSKAB I PULSBILLIGT MEDLEMSKAB I PULSBILLIGT MEDLEMSKAB I PULSBILLIGT MEDLEMSKAB I PULS
FITNESSFITNESSFITNESSFITNESSFITNESS
SIMS har forhandlet et tilbud hjem, der lyder som følger:

6 mdr.s ubegrænset træning for blot kr. 995,- hvis vi kan samle min. 10 personer, som melder sig
ind samtidig. Der er mulighed for at få en gratis prøvetime inden indmeldelse, hvis man er interes-
seret. Ubegrænset træning vil sige adgang til styrketræning samt timer/undervisning i :
- Aerobic
- Pump
- Spinning
- Boksning
- Power Yoga
- Rulleskøjteløb ( i sommerperioden, hvor der er undervisning for uøvede samt bliver arrangeret
længere ture for de mere erfarne; rulleskøjter kan lejes dernede)

Adresse:
PULS Fitness
Århusgade 108 E
2100 kbh. Ø
35382000

Er du interesseret, så mød op til mødet den 15-3 (annonceret andetsteds) eller kontakt Louise på
telefon 3555 3015 for at høre nærmere.

Indre organer & Debat
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OPRÅB TIL KURSUSLEDER FOR FYOPRÅB TIL KURSUSLEDER FOR FYOPRÅB TIL KURSUSLEDER FOR FYOPRÅB TIL KURSUSLEDER FOR FYOPRÅB TIL KURSUSLEDER FOR FY-----
SIOLOGI, JESPER BRAHMSIOLOGI, JESPER BRAHMSIOLOGI, JESPER BRAHMSIOLOGI, JESPER BRAHMSIOLOGI, JESPER BRAHM
Situationen: Situationen er den, at jeg d. 15/2 henvender mig via email til Jesper Brahm
med ønske om at få fremskyndet mit holds sidste fysiologiøvelse. Denne øvelse ligger
nemlig d. 28/4 � som bekendt ligger spoteksamen i anatomi d. 3/5. Jeg modtager svar
samme dag fra kursuslederen, der vedkender, at situationen ikke er ideel, men at der
desværre ikke er noget at gøre ved det. Han nævner selv muligheden for at lave øvelserne
sidst på dagen, men mener �der er grænser for hvor meget vi kan trække dem til
midnatsforestillinger�. Dagen efter, d. 16/2 svarer jeg, at jeg synes at bedste og eneste
løsning er at lave øvelsen sent, og erklærer mig samtidigt personligt villig til at udføre
dem sidst på dagen, hvis dette kan fremskynde dem. Jeg modtager aldrig svar på denne
mail. Den 19/2 rykker jeg for svar. Den 1/3 har jeg stadig intet svar modtaget, så jeg
skriver endnu en mail hvori jeg lufter min forundring over hans manglende svar, da jeg
mener det er i hans egen interesse at få tilbagemeldinger fra de studerende. Ligeledes
skriver jeg, at hvis han ikke snart svarer vil jeg prøve �at råbe ham op� via et debatindlæg
i MOK. Den 3/3 har jeg stadig intet svar modtaget så jeg henvender mig personligt på
Jesper Brahms kontor i bygning 12.6. Her præsenterer jeg mig, hvorefter jeg straks får
at vide, at han desværre ikke har tid til at tale med mig, hvorefter jeg bliver bedt om at
gå. Endelig d. 5/3 modtager jeg så en email kun indeholdende følgende tekst: �Udsat for
trusler henviser jeg til tidligere svar�.
Debatten: Hvad der startede som en banal sag angående et administrativt anliggende
synes jeg pludselig vedrører noget dybere. For det første respekterer jeg naturligvis, at
kursuslederen er en travl mand, MEN alligevel er det min opfattelse, at han burde kunne
finde tid til at svare på ganske simple henvendelser. For det andet forstår jeg ikke,
hvorfor kursuslederen ikke synes det er en god ting at få tilbagemeldinger fra engagerede
studerende, og hvordan kan den arrogance som jeg føler, jeg har mødt forsvares? Jeg
husker alt for godt balladen angående anbefalet lærebog (BL vs. Guyton) for et par
semestre siden, og studentervenligheden blandt ledelsen for fysiologiundervisningen ser
bestemt ikke ud til at være blevet hævet siden da. Selvfølgelig er det af ren desperation
over at blive ignoreret, at jeg skriver, at hvis jeg intet svar modtager vil jeg skrive et
indlæg til MOK.
Under hele forløbet har jeg naturligvis være høflig og imødekommende og interesserede
kan jeg sagtens forwarde de pågældende emails til.
Jeg er naturligvis stadig interesseret i at få svar fra MFI, dels angående behandlingen af
mine henvendelser og dels angående øvelsestidspunktet. Enten her i MOK eller direkte
til mig.

Med venlig hilsen
Alex Hørby Christensen, hold 608, alexhc@mdb.ku.dk

Mediateket

ENENENENEN
ROBINSONROBINSONROBINSONROBINSONROBINSON
VENDERVENDERVENDERVENDERVENDER
HJEMHJEMHJEMHJEMHJEM
Gitte Schnell beretter om livet
før,under og efter Robinson

Einar Lundsgaard
Auditoriet,torsdag den 25.
marts 1999 kl. 16.

Gratis adgangsbilletter kan
afhentes på Mediateket,
maks. 2 stk. pr.
person.

Arrangør: Mediateket,
Panum Instituttet

Debat & Indre organer
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GIM FOREDRAG OM HEILPRAKTIK

”Heilpraktikerens alternative indfaldsvinkel”
V/ Heilpraktiker Sonny Bleibach

ONSDAG D. 17. MARTS KL. 16.00 – 18.00
STED: Victor Haderup (VH) auditoriet.

Heilpraktik er en statsgodkendt behandlingsmetode i Tyskland.
I Tyskland må kun læger og Heilpraktikere tage syge i behandling.

I Tyskland må Heilpraktikere, efter endt prøve hos en udpeget Amtslæge udøve
sygdomsbehandling, som lang overgår tilladelser i lande som f.eks. Danmark.

Uddannelsen omfatter gennemgang af behandlingsformer som
Homøopati, kiropraktik, irisdiagnose, fodzoneterapi, akupunktur m.fl.

Desuden traditionelle fag som
anatomi/fysiologi, immunologi, patologi,biokemi m.fl.

Det eneste uddannelsessted i Danmark ligger på Fyn,
hvor Sonny Bleibach har ledet skolen siden 1985.

Foredraget holdes af Sonny Bleibach, som vil fortælle nærmere om
uddannelsen, kompetanceområder,behandlingsformer, og meget mere.

Foredraget er åbent for alle medicinstuderende og andre interesserede.
Der er gratis adgang.

Vær velkommen og vær vel mødt!

GIM


