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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. 20 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: Medicinsk Studenterråd

Denne                               redaktion:

Medicinsk
Antroposofisk
Studiekreds
holder møde  kl.
19.30 på Kong
Georgsvej 15.

12.00 Demo
som i de gode
gamle dage på
Christians-
borg
MØD OP!

20.00 P8'n viser
Lysets hjerte.
Fremragende
overset film

19.00 Super
FCK med Brian
L møder Fejle i
Parken

Gordon

Jon

15.00 Første bus
afgår med
rusvejledere
mod Thalia

17.00 Sidste bus
mod Thalia
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Foråret er på vej.
Undertegnede var et smut i det store udland over weekenden. Nærmere bestemt London. Og
hvor var ddet en forfriskende oplevelse, godt nok er de et par uger forud med vejret, men det var
ikke til at tage fejl af. Vinterdeppen kan godt lægges på hylden. Søndag formiddag, sad jeg i en
baghave fyldt med påskeliljer, i skjorteærmer og åd en dejlig frie-up - bacon, pølser, spejlæg og
bagte bønner - i 16 graders varme. Mmmmh en opløftende oplevelse inden jeg drog hjem om
eftermiddagen for som det allerførste ved ankomsten at drage mod Panum, for at færdiggøre en
mindre videnskabelig afhandling. Dette blev gjort i løbet af natten i tilrøgede lokaler med natra-
dioen kørende i baggrunden. Man kan jo ikke undgå at lytte til radioavisen i løbet af natten det ku
jo være der skete noget spændene ude i verden, som man så kunne fortælle sine medstuderende
om morgenen, når man mødte frisk og veludviklet til en aflyst dobbelt sociologi time.
Nå - men hvor om alting er, så kom der nogle ret specielle nyheder ud af æteren i de sene nattetimer
mellem søndag og mandag. Første nyhed var, at en undersøgelse havde vist at 75% af danskens
alkohol-indtag foregår i hjemmet, hvorimod 75% af englænderne indtager deres ethanol udenfor
hjemmets fire vægge. Man fornemmer at selv om der intet egentlig sker i verden så skal DR lave
en radioavis i timen. Det kunne nu være rart for een gangs skyld at høre oplæseren sige: �...i den
sidste time er der intet sket ude i den vide verden... � Men nej.
Senere (ca. omkring kl. 04.00) kom så den store nyhed, ja jeg bliver
nød til at trykke den ordret som de læste den op:
Afhængig af at tale i mobiltelefon
"Brugere af mobiltelefoner er i fare for at blive afhængige af den
mikrobølgestråling, der rammer én når man telefonerer, skriver
avisen The Observer. En amerikansk undersøgelse viser, at strålingen fra telefonerne stimulerer
produktionen af et morfin-lignende stof i hjernen, der kan skabe afhængighed. En af følgerne
af stråle påvirkningen er, at man får lyst til at drikke alkohol. Mobiltelefon-fabrikanterne
afviser enhver sundhedsrisiko ved strålingen. EU-parlamentet opfordrer til at mærke mobil-
telefoner med en advarsel om risikoen for strålingsskader."

Man foranlediges til at tro at Panumbogladen og Studenterklubben har lavet en skummel under-
håndsaftale. Det er jo ikke ubekendt at bogladen længe har haft et fortsættende Mobiltelefon-
tilbud kørende, og studenterklubben er jo ikke begyndt at sælge mindre øl - tværtimod. Telefo-
nerne ringer klubben og øllet flyder i stride strømme ud af hanerne. red/Gordon

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

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

NYTTIGEOPLNYTTIGEOPLNYTTIGEOPLNYTTIGEOPLNYTTIGEOPLYSNINGERYSNINGERYSNINGERYSNINGERYSNINGER

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).

Lederen
MOK & Studiet

OG SÅ PÅ EN ONSDAG!OG SÅ PÅ EN ONSDAG!OG SÅ PÅ EN ONSDAG!OG SÅ PÅ EN ONSDAG!OG SÅ PÅ EN ONSDAG!
Faglig dag for de få.

Egentlig skulle disse linier være et stort tak og amen til de hårdtslidende mennesker fra Medicinsk
studenterråd der gjorde Faglig Dag sidste onsdag til en rigtig "lækker" oplevelse.
Egentlig kunne undertegnede være sjaskhamrende ligeglad med alle hans medstuderende der
aldrig mødte op,  hvad resultrede i,  at Lundsgaard var fyldt som til  en velbesøgt biokemifore-
læsning (læs  halvtom).
For det må man vel selv om. Og helt ærligt kunne de dog ikke havde valgt et andet emne end
Lægens magt og ansvar. Det er jo sådan noget stort og svært noget som jeg, der iøvrigt skal være
læge de næste 30-40 år, ikke har nogen mening om.
Det der egentlig overraskede mig mest var da jeg efterfølgende snakkede med en del af de men-
nesker, der ikke havde beæret Faglig Dag med deres tilstedeværelse. De synes sgu alle sammen
at Faglig Dagvar en rigtig god ide. Når de så skulle forklare mig hvorfor lige de ikke dukkede op
svigtede formuleringsevnen dem totalt og undskyldningerne var så lamme,  at de ville have gjort
en 4 årig flov.
Jeg ved ikke om medicinstuderende er så pressede idag, at de stort ikke kan overskue mere end
de eksaminer der ligger lige om hjørnet eller om de er bange for at møde op til et arrangement hvor
der var en risiko for at de blev klogere.
Man der sker jo ikke noget ved at lige jeg ikke møder op. Næh udover risikoen for,  at de næste
der skal arrangere Faglig Dag lader være, for folk møder jo  alligevel ikke op
Man har engang kaldt medicinstuderende for pæne menneskers flinke børn, måske skulle man
tilføje noget- ordet småforkælede ligger lige for
Den kan vi jo lade stå et øjeblik og så komme med den tak til Medicinsk Studenterråd som Faglig
dag 99' fortjener. Det var et glimrende, relevant og lærerigt arrangement.

red/Jon
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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

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

Træffetider i 1999 for UGE 10, 11, 12 og 13

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

Mandag 15-16 16-19 Jes Braagaard

Tirsdag 10�11 11�14 Ulrik Bodholdt

Onsdag 12-13 13-16 Margit Skousen

Torsdag 12-13 9-10 Maria Salling Rasmussen (Margit tager træffetiderne i
uge 11 og 12 )

Fredag 9-10 10�13 Palle Rasmussen

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

Torsdag 16-19 15-16 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 92lokale 9.1.41
Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN
HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?

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

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation
på grunden til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddel-
bart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er henholdsvis 1. august og 10. januar - men
det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt
undervisningen.

GRAGRAGRAGRAGRAVID?VID?VID?VID?VID?

Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig
fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle
ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning - Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen.
Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre,  på begge sider
af fødslen.  Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din
nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og
efter fødslen.  Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme
videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan
du så sent som 1. august og 15. januar afmelde det kommende semester.  Det er under alle
omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisnin-
gen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
el. lign. på eksamenskontoret.  Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige eksamener.  Du kan søge
dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. am-
ning.  Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.gr.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan
få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

-
almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder
for faderen

- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen

- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver
forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betin-
gelserne for at få fødselsklip.  Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet.  Det er
dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode.  Du kan ikke få fødselsklip
hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.

Husk � når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til
en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejled-
ning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

FORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/
9595959595

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 10 hverdage før eksamen afholdes,
ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg.

3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået kemi for at blive holdsat på 4. semester.

Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994:

1. Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og
kemi senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot

1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksaminer bestås i samme eksamenstermin
(incl. syge/reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene og dumper den anden, skal du op
i begge eksaminer igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine tilmeldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen
1998 i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og eksamensordning. Du kan selvfølgelig
også kontakte studievejlederne.

DU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN
VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Du kan også gå ind på vores hjemmeside på adressen:
www.sund.ku.dk/medicin/STV.htm

Her kan du finde svar på mange almindelige spørgsmålsmat udprinte diverse skemaer.

N.B. Alle dokumenter, der kræver underskrift er ugyldige over e-mail, derfor kun spørgsmål og
lignende.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studiet
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Fase I

HØSTFESTHØSTFESTHØSTFESTHØSTFESTHØSTFEST
For 1. semester

17. april 1999

PROGRAM

18:30 Dørene åbnes

19:00 Middag

Senere på aften

SURPRISE

KANON FEST

TRAGT EN KO,
SCOR EN SO,
DEN ER GO�DEN ER GO�DEN ER GO�DEN ER GO�DEN ER GO�

1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1. års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

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

Fase II
ORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VALG AFALG AFALG AFALG AFALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7.
semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisnings-
sted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet  afholdes

Fredag den 9. april 1999 kl. 14.15 � ca. 15.00
i Teilum-B-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
torsdag den 10. juni 1999 kl. 12.00

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41 eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

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.

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
HverdageWeekend

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

Åbningstider for LKF & læselokaler i påsken d.v.s. dagene fredag d. 1. april - mandag d. 5. april
(begge dage incl.):

PC-Salen 9-17
Laboratorierne * 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
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
080499 18.00-19.30 IV-adgang Ja
150499 16.30-19.00 Genoplivning Ja
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

KLINISK GRUNDKURSUS 3. SEMESTERKLINISK GRUNDKURSUS 3. SEMESTERKLINISK GRUNDKURSUS 3. SEMESTERKLINISK GRUNDKURSUS 3. SEMESTERKLINISK GRUNDKURSUS 3. SEMESTER
Klinisk grundkursus afvikles i forårssemestret 1999 som beskrevet i lektionskataloget, dvs. at
halvdelen af holdene har kursus i maj og den anden halvdel i juni.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold, f.eks. i sommerferien eller på et provins-
hospital, kan det meritoverføres så man fritages for det kliniske grundkursus. IMCCs prækliniske
ophold kan godkendes, eller man kan selv arrangere et ophold på et hospital. Opholdet skal være
af to ugers varighed på en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal være på hospitalet
svarende til fuld tid, primært i dagvagt.

Der må ikke arrangeres ophold på universitetshospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse. Du kan afhente en attestationsblanket i
studienævnsadministrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge som dokumentation for gen-
nemført klinikophold.

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man afmelde sin plads på det kliniske grundkur-
sus, da det koster mange ressourcer at oprette flere hold end der reelt er brug for. Du skal være
sikker på, at du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til at søge om gentagelse af den
kliniske undervisning, hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ opholdene er overstået. Er du
i tvivl, så kontakt Annette Jørgensen inden du afmelder dig.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i post-
kassen samme sted senest mandag den 15. marts.

Hvis man ønsker at bytte periode, skal man have en at bytte med. Der kan ikke byttes med
studerende, der afmelder deres holdplads. Begge studerende skal underskrive byttesedlen, der
afhentes på opslagstavlen ved lokale 9.1.41. Det vil være en hjælp, hvis byttesedlerne afleveres
før holdsætning (dvs. senest mandag den 15. marts), men der vil også være mulighed for at bytte
umiddelbart efter at listerne er slået op ultimo marts. Sidste frist for at bytte er onsdag den 24.
marts.

De endelige holdlister hænges op mandag den 29. marts.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkursus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale
9.1.41.

Studiet
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FFFFFASE II- FESTASE II- FESTASE II- FESTASE II- FESTASE II- FEST
Mine Damer og Herrer-

således fortsætter sagaen om fase II sem. festen
efter en ufrivillig pause sidste uge:

Dette års fase II- sem. fest er igen blevet en realitet på
grund af tordenskjolds soldater. Jeg entrerer studenter
klubben sidste torsdag med en naiv overbevisning om, at
der dette år er et hav af friske, unge og feststemte, glade
fase II�ere, der vil følge trop med de mere erfarne
soldater i kampen om en vellykket fest; men hvad ser jeg:
alle sammen fodfolk fra utallige kampe- ikke slidte og
hærgede men dog veteraner. Hvorfor fanden er der ikke
nogen helt-helt nye mennesker at beskue ??!?- jeg spørger
bare. Nå, et lille surt opstød er der vel plads til. Skidt pyt
med det, der er man jo vant til- så bliver det hele også
lidt mere hyggeligt.

Resultatet af dette lille møde blev (tilbage til vores unge
år) som følger:

FASE II sem. fest

- tema: 70�er/ 80�er ??- i hvert fald fra vores teenage
år, vi er en broget flok
- band:hvis vi kan finde det, der spillede
på folkeskolen
- disco: håber det først lukker efter 1:00!!
- velkomstsdrink: fra fars barskab
- 2 barer: så vores forældre ikke kan finde os
- fodbold på storskærm: DK-ITA, så vi knægte gider
at komme lidt tidligere
- billetpris: 50,- kr.- for hele herligheden
- tid: lør. den 27 marts �99 klokken 19:00
- sted: studenter klubben

billetter sælges i stud. klubben:

onsdag d. 17. kl. 16:00-17:00
torsdag d. 18. kl. 16:00-17:00
fredag d. 19. kl. 16:00-18:00
torsdag d. 25. kl. 16:00-17:00
fredag d. 26. kl. 16:00-18:00

Der er faseIIsemesterfestudvalgsmøde klokken 16:00
onsdag d. 17/3 og torsdag d. 25/3, så tag lige at reagér på
jeres dårlige samvittighed og mød op.
Uden os ingen biletter, uden billetter ingen fest.

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

Studietilbud
UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI
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.

OpbygningOpbygningOpbygningOpbygningOpbygning
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 naturviden-
skabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og cellebiologi.
Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmakologi, genteknologi,
videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på henholdsvis 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.

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

BeskæftigelseBeskæftigelseBeskæftigelseBeskæftigelseBeskæftigelse
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.

FaktaFaktaFaktaFaktaFakta
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
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
ANSØGNINGSFRISTANSØGNINGSFRISTANSØGNINGSFRISTANSØGNINGSFRISTANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999
KL. 12.00KL. 12.00KL. 12.00KL. 12.00KL. 12.00

Symposier
BIOKEMISK FORENING
Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology.

SYMPOSIUM

Thursday,  March 25, 1999: 13.00 � 17.00
Dam Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3, Copenhagen

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

Studiet
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Annoncer
SKOLARSTIPENDIASKOLARSTIPENDIASKOLARSTIPENDIASKOLARSTIPENDIASKOLARSTIPENDIAT PÅ STENO DIABETEST PÅ STENO DIABETEST PÅ STENO DIABETEST PÅ STENO DIABETEST PÅ STENO DIABETES
CENTERCENTERCENTERCENTERCENTER

Et skolarstipendium er ledigt fra 1.4. eller snarest derefter, eventuelt fra semesterstart 1.9.1999.
Stipendiet er 1-årigt og aflønnes med 5.000 kr. pr. måned. Projekttitel: �Mitogen-aktiverede
proteinkinasers rolle i cytokin-medieret beta-celle destruktion og patogenesen til insulinkrævende
diabetes mellitus�.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte:
Cheflæge, dr.med. Thomas Mandrup-Poulsen,
Steno Diabetes Center
Niels Steensens Vej 2
2820 Gentofte
Tlf.:  44 43 91 01

HAR DU LHAR DU LHAR DU LHAR DU LHAR DU LYST TIL AYST TIL AYST TIL AYST TIL AYST TIL AT TJENE LIDT VED SIDENT TJENE LIDT VED SIDENT TJENE LIDT VED SIDENT TJENE LIDT VED SIDENT TJENE LIDT VED SIDEN
AF STUDIET!AF STUDIET!AF STUDIET!AF STUDIET!AF STUDIET!

Center for Sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup starter d 15. marts 1999 en stor
befolkningsundersøgelse; Inter 99. Deltagerne får tilbudt en grundig helbredsundersøgelse,
bl.a  blodtryksmåling, blodprøver, EKG og får en vurdering af deres personlige risiko for at
udvikle hjertesygdom eller sukkersyge. De bliver herefter tilbudt intervention dvs der ydes
hjælp til ændring i motions-, kost - og rygevaner.

Vi har brug for:
1. Et hold af medicinstuderende, der kan arbejde ca 3 timer dagligt. I må gerne være flere
dog helst max 5.  I skal udtrække blod fra venflons og gå til hånde i forbindelse med helbreds-
undersøgelserne. Ansættelserne er tidsbegrænset til d. 31.08.99.

2. Et hold  af medicinstuderende, der skal arbejde i laboratoriet mhp analysering af  blod-
prøver. Det drejer sig om 8 timer dagligt. Ansættelsen er tidsbegrænset til 31.08.99

Vi tilbyder dig/jer:
· Mulighed for at snuse til videnskabeligt arbejde
· Mulighed for at arbejde tværfagligt i et engageret team af læger, sygeplejersker, sekre-
tærer, laboranter og diætist.
· Timeløn efter overenskomst kr 97.36 pr.time

Du/I skal være:
· Selvstændig, stabil og dynamisk med lyst til at samarbejde. Du skal være udadvendt,
lærenem og indstillet på, at vi er et team og at vi hjælper hinanden.

Du/I kommer til at arbejde på:
· Center for Sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup

Du/I skal kunne starte:
· Gerne 15. marts 1999 eller snarest derefter.

Er du/I interesseret i at høre nærmere?
· Kan du ringe til læge Charlotte Glümer på tlf 43 23  32 85 eller læge Charlotta Pisinger
på tlf 42 23 32 59.

Ansøgningsfrist:
· Snarest mulig. Hvis du er interesseret ring venligst på ovenstående telefonnummer

�EFTERL�EFTERL�EFTERL�EFTERL�EFTERLYSNING: FYSIOLOGI-YSNING: FYSIOLOGI-YSNING: FYSIOLOGI-YSNING: FYSIOLOGI-YSNING: FYSIOLOGI-
EKSPERT SØGES - NU!!�EKSPERT SØGES - NU!!�EKSPERT SØGES - NU!!�EKSPERT SØGES - NU!!�EKSPERT SØGES - NU!!�
�Studmed. søger tutor/vejleder i forbindelse med fysiologieksamen den 17. april. Har du mod,
lyst og kompetence til at hjælpe med denne mindre opgave, så kontakt Pia på telefonnr. 4541
2641 - jo før des bedre!�

�Vi aftaler nærmere om det økonomiske�!

BOG KØBESBOG KØBESBOG KØBESBOG KØBESBOG KØBES
Weddings �Behavior and Medicine � købes NU.
Ring til Lisbeth på 35363812.

BOGSALGBOGSALGBOGSALGBOGSALGBOGSALG

FASE I PRIS
Psychology, Atkinson 10.udg 100,-
Bevægeapparatet, Andreasen 7.udg 100,-
Basal anatomi, Egeberg/Matthissen 50,-
Muskeloversigt, FADL 10,-
Medicinsk Embryologi, Matthiessen/Egeberg 125,-
Centralnervesystemets anatomi, Thorball/Rømert 2.udg 75,-
Kemi 2s (for gymnasiet) 10,-
Strukturer og Mekanismer i organisk Kemi, Gæde/Ulrich  2.udg 25,-
Statestik og Sandsynlighed opgavesamling, Nielsen 3udg 15,-
Biochemistry, Devlin 2.udg 100,-
Principles of Biochemistry, Lehninger 75,-
Biology today and tomorrow, Ward/Hetzel 10,-
Epidemiologi, Foldspang/Juul, 2.udg 150,-
Functional Histology a textbook and Atlas, Weather 2.udg 175,-
Medicinsk Filosofi, Wulff 1.udg 200,-

FASE II PRIS
Basic and Clinical Pharmacology, Katzung 4.udg 50,-
Basic Human Immunology, Stites/Terr 95,-
Immunologi -et kompendium, Hansen 2.udg 25,-
Elements of Medical Genetics, Emery/Mueller 7.udg 25,-
Lærebog i Hudsygdomme, Zachariae 6.udg 40,-
Glaxo informationsserie om hudsygdomme 10,-
Diagnostic Picture Tests in Dermatology, Levene 90,-
Basal Patologisk anatomi, Ballegaard 125,-
Special Patologisk anatomi, Christoffersen xxxx
Psykiatri, Welner 2.udg 90,-
Kortfattet Lærebog i Øjensygdomme, Edmund/Gregersen 100,-
Røngtenundersøgelse af Thorax, Eiken 60,-
Røngtenundersøgelse af knogler, Eiken 60,-
Miljø- og Arbejdsmedicin materialesamling, Hansen/Loft 150,-
Harrison�s Internal Medicine companion handbook, 12.udg 75,-
Harrison�s Pretest-Self-assessment, Internal Medicine, 12.udg 75,-
Principles of Surgery a companion handbook, 5udg 75.-
Gormsens Retsmedicin, Simonsen 7.udg 75,-

Tlf: 3315 5743

TVÆRFTVÆRFTVÆRFTVÆRFTVÆRFAGLIGT DEBAAGLIGT DEBAAGLIGT DEBAAGLIGT DEBAAGLIGT DEBATFORUM AFVIKLER DEBATFORUM AFVIKLER DEBATFORUM AFVIKLER DEBATFORUM AFVIKLER DEBATFORUM AFVIKLER DEBATTTTT
OVER EMNETOVER EMNETOVER EMNETOVER EMNETOVER EMNET:::::

Grundloven til en ny tid

Tirsdag den 23. marts 1999, kl. 18.30 - ca. 21.30, Studenterhuset, Købmagergade 52 (overfor
Rundetårn). Gratis adgang.

Debatten tager udgangspunkt i følgende overordnede problemstillinger:
Tanken er at give basis for en akademisk/politisk diskussion om behovet for en modernisering
af den grundlovstekst, som har været gældende siden 1953.
Blandt de problemstillinger, som vil blive belyst, er: Grundloven i historisk perspektiv; bør en ny
grundlov have en bredere basis? Grundloven som værdibærer? Forholdet mellem jura og poli-
tik? Grundloven som garant for god regeringsførelse?

I Danmark er det meget svært at ændre forfatningen og et eller andet sted spøger det fejlslagne
grundlovsforslag fra 1939 stadigvæk I de fleste nutidige politikeres bevidsthed. Men ændre det
ved den kendsgerning at vi rent faktisk har brug for en grundlovs revision, der kan tage fat om
en længere række spørgsmål, som ikke er indholdt i den nuværende Grundlov. Bestemmelser om
miljøet, databehandling, bioteknologi m.m. ser man forgæves efter i Grundloven. Hvis politik-
kerne nu bliver enige om en fornyelse af grundloven, hvad skal denne særlige anledning så
bruges til, udover det forhold at Grundloven er sprogligt uforståelig, den er upræcis og hver
eneste paragraf er for længst gennemhullet af anden lovgivning eller uskrevne regler?

Alligevel fungerer Grundloven så upåklageligt, at det fortsat er et åbent spørgsmål om den skal
sendes til skrotning. Der er nemlig ingen garanti for, at en ny grundlov vil kunne løse de proble-
mer, som kritikerne kan se i den gamle.

Tværfagligt Debatforum ønsker at benytte denne paneldebat til at pege på nogle af de behov, der
er for at tilpasse Grundloven virkelighedens verden anno 1999, som adskiller sig radikalt fra det
Danmark, som blev blev afspejlet I grundloven fra 1953.

Oplægsholdere:

Dr.Phil. Kristian Hvidt,   sidder i �Grundlovskomiteens sekretariat� og er desudenFolketingets
historiske konsulent.

Prof.scient pol. Tim Knudsen, forsker i skandinavisk offentlig  administration og statsbygnings-
processer i historisk perspektiv.

MF. Aage Frandsen, forfatningspolitisk ordfører for SF

Peter Ravn Olesen, Kandidat i forvaltning og historie fra RUC.

Du kan finde mere information på vores hjemmeside: http://www.debat-forum.dk

Med venlig hilsen

Tværfagligt Debatforum
Casper M. Frederiksen

Annoncer



8
FADL
LEDIGE  LÆGEVIKARIALEDIGE  LÆGEVIKARIALEDIGE  LÆGEVIKARIALEDIGE  LÆGEVIKARIALEDIGE  LÆGEVIKARIATERTERTERTERTER

Amtshospitalet i Vordingborg har rettet henvendelse til FADL�s sekretariat vedrørende følgende
ledige vikariater.

Distrikt Nord mangler 3 lægevikarer i perioden l. maj til 30. september 99.
Distrikt Syd   mangler 3 lægevikarer i perioden 1. juni til 31. august 99.

Kontakt venligst FADL�s sekretariat 35 39 26 41 for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

f. FADL�s sekretariat/Linda

KONTINGENT BETKONTINGENT BETKONTINGENT BETKONTINGENT BETKONTINGENT BETALING TIL FALING TIL FALING TIL FALING TIL FALING TIL FADLADLADLADLADL

Som tidligere meddelt i MOK, er der den l. februar udsendt kontingentgirokort til samtlige med-
lemmer. Betalingsfristen var den 22. februar l999. Efter fristens udløb, er der desværre 640 med-
lemmer som endnu ikke har betalt det forfaldne kontingent. Kontingentet andrager kr. 765,00 for
perioden l. februar � 31. juli l999.

Der er derfor fremsendt rykkergirokort den 5. marts l999 med betalingsfrist den 26. marts l999.
Betaling efter denne dato vil medføre et rykkergebyr pr. kr. 150.00.

Det er stadig muligt at betale kontant. Dog skal betalingen ske til FADL�s sekretariatet på
Panum Instituttet. Det er desværre ikke længere muligt at betale kontingentet på Vagtbureauet.

Som tidligere meddelt i MOK, håber FADL/sekretariatet at kontingentet kan betales via Betalings-
service efter sommerferien.

MEDICINFORTEGNELSEN

Fra FAYL�s Forlag har sekretariatet fået oplyst at Medicinfortegnelsen (den lille grønne) snarest
er på trapperne. Ifølge oplysninger fra FAYL�s Forlag forventer Forlaget at Medicinfortegnelsen
er færdigtrykt sidst i marts måned, hvorefter Medicinfortegnelsen vil blive udsendt til alle fase 2-
medlemmer, under forudsætning af at kontingentet er indbetalt til FADL.

Spørgsmål vedrørende kontingentbetalingen bedes rettet til FADL�s sekretariat
35 39 26 41.

Med venlig hilsen

f. FADL�s sekretariat
Anette og Linda

ANMELDER?ANMELDER?ANMELDER?ANMELDER?ANMELDER?
Fadl�s forlag vil stadig gerne høre fra medicinstuderende, som er interesserede i at anmelde for-
lagets bøger og kompendier i forbindelse med udgivelserne.

Sidder du derude og har en brændende lyst til at læse en fysiologi-, psykiatri- eller biokemibog
eller en bog indenfor et andet fag du interesserer dig for, så send os et brev.  I brevet skriver du
dit navn, adresse og nuværende semester samt hvilke(t) område(r) du er interesseret i.  Kuverten
mærker du �Wanted�.

Når vi har modtaget dit brev, vil du fremover indgå i vores arkiv over anmeldere.  Vi vil så kontakte
dig, når vi har materiale indenfor dit interesseområde, som skal gennemlæses.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Forlagets bestyrelse

Adresse:  Fadl�s forlag, Blegdamsvej 30, 2200 Kbh. N.

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 8/3 -1999 - 14/3-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt               %
07-15
bestilt 9 10 8 10 10 19 9 75
udækket  0 5 0 0 0 0 0 5               6,5

15-23
 bestilt 19 14 22 17 17 10 10 109
udækket 0 0 0 0 1 0 1 2 2

23-07
 bestilt 20 17 13 25 17 11 13 116
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ialt
bestilt 48 41 43 52 44 40 32 300
udækket 0 5 0 0 1 0 1 7 2
dæknings % 100 88 100 100 98 100 97

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:    8/3 -1999  - 14/3 -1999

man tirs ons tors fre lør søn          ialt
ledige hold 0 0 0 0 0 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 !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !

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

06.00-9.00 og 18.00-24.00

HUSK !HUSK !HUSK !HUSK !HUSK !

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

Hilsen VB

FERIEKORTFERIEKORTFERIEKORTFERIEKORTFERIEKORT

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.

Indre Organer & VB meddeler
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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 VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 11

Træffetider:
 Onsdag d. 17. marts 15.00 - 16.00
Fredag d. 19. marts 15.00 - 16.00
Mandag d. 22. marts 15.00 - 16.00 (uge 12)

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

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !

FLFLFLFLFLYVER BØRNE VTYVER BØRNE VTYVER BØRNE VTYVER BØRNE VTYVER BØRNE VT-HOLD 3302-HOLD 3302-HOLD 3302-HOLD 3302-HOLD 3302
MANGLER AKUT NYE MEDL.MANGLER AKUT NYE MEDL.MANGLER AKUT NYE MEDL.MANGLER AKUT NYE MEDL.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.

Hold 1502 søger 2 nye medlemmer
Holdet afholder dag og aftenvagter og nattevagter, og du skal kunne ta� 4-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer:  Min 300 spv-timer, god psyk.erfaring.

Du skal kunne deltage i holdmødet den 24. marts 1999.

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. marts 1999 kl. 12.00 til VB

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Niclas tlf. 28 14 75 27.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 1 NY  KAR-KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 1 NY  KAR-KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 1 NY  KAR-KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 1 NY  KAR-KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 1 NY  KAR-
DIOLOGISK ASSISTENT OG 1 NY VENTILADIOLOGISK ASSISTENT OG 1 NY VENTILADIOLOGISK ASSISTENT OG 1 NY VENTILADIOLOGISK ASSISTENT OG 1 NY VENTILADIOLOGISK ASSISTENT OG 1 NY VENTILATØRTØRTØRTØRTØR.....

Vi er 20 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet
har to funktioner: En ventilatør- og en obs�er-del.

Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering af
nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på afdelingen,
forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:
� Tage 12-aflednings EKG
� Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)
� Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere respirator-
funktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning
For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggørelse
af fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet  af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i eksa-
mensmånederne
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedprioritering
på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning

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

Stillingen som kardiologisk assistent:
Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 2 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
. Færdig med fase I
. Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
. Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10 vagter /md), også
i

eksamensmånederne
. Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst
januar 2001
. Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som
obs�er ikke må være på andre hold
. Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæring af obs�ere består af 24 nattevagter og 2 aftenvagter. Alle oplæringsvagter er lønnede.

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdling.

Ansøgningsfrist:   Mandag den 29. marts 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 30. marts 1999 om eftermiddagen/aftenen.
Det vil være en fordel, af såvel praktiske som af sociale grunde, at nyindsupplerede kan deltage
i holdets næste holdmøde den 12. april 1999.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kaspar Sørensen på :(3583-3280 eller (3545-2875.

RIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGER
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.

PERMANENTHOLD 4301 PÅPERMANENTHOLD 4301 PÅPERMANENTHOLD 4301 PÅPERMANENTHOLD 4301 PÅPERMANENTHOLD 4301 PÅ
NEONANEONANEONANEONANEONATTTTTALKLINIKKENALKLINIKKENALKLINIKKENALKLINIKKENALKLINIKKEN
på RH afd. 5023 søger: 2 børneventilatører snarest muligt.
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 25 marts 1999 kl. 12.00 til VB.
Vær sød og skriv i din ansøgning, hvornår du kan starte.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalificerede.

VB meddeler
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INTENSIV VENTILER SØGESINTENSIV VENTILER SØGESINTENSIV VENTILER SØGESINTENSIV VENTILER SØGESINTENSIV VENTILER SØGES
PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402
SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL IND-SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL IND-SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL IND-SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL IND-SØGER 2 NYE MEDLEMMER TIL IND-
SUPPLERING I MARTS.SUPPLERING I MARTS.SUPPLERING I MARTS.SUPPLERING I MARTS.SUPPLERING 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 18. marts 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  fore-
findes.

VENTILAVENTILAVENTILAVENTILAVENTILATØRHOLD 4607 NORDSJÆLLANDTØRHOLD 4607 NORDSJÆLLANDTØRHOLD 4607 NORDSJÆLLANDTØRHOLD 4607 NORDSJÆLLANDTØRHOLD 4607 NORDSJÆLLAND.....

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: mandag  d. 29. marts 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

HJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER NYE
VENTILATØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGT......

Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger
vi 5 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.
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. 26. marts 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

MVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER.MVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER.MVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER.MVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER.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.

AFDELINGSHOLD 4404 OPSTAFDELINGSHOLD 4404 OPSTAFDELINGSHOLD 4404 OPSTAFDELINGSHOLD 4404 OPSTAFDELINGSHOLD 4404 OPSTARARARARARTES PÅNYTES PÅNYTES PÅNYTES PÅNYTES PÅNY
OG SØGER 12 MEDLEMMEROG SØGER 12 MEDLEMMEROG SØGER 12 MEDLEMMEROG SØGER 12 MEDLEMMEROG SØGER 12 MEDLEMMER

Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling 4131 - Rigshospitalet

Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel
kirurgiske som medicinske afdelinger.

Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle
vagter er på 8 timer.

Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: Fase I afsluttet senest feb. år 2000, minimum 200 VT-timer. Desuden at du via
fleksibilitet, ansvarsbevidsthed og godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det faste
personale. Det er en fordel hvis du har erfaring med børn og/eller allerede har haft vagter i afde-
lingen. Afdelingen opfordrer alle medlemmer fra det gamle hold 4404 at søge på holdet.
Du skal kunne deltage i stiftende holdmøde tirsdag d. 30. marts kl. 15.00 og kunne afholde
vagter fra 1. april 1999.

Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens faste
sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 25 marts kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have mulighed
for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere.

Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

ASSISTENT SØGES TIL SPECIALLÆGEKLINIK IASSISTENT SØGES TIL SPECIALLÆGEKLINIK IASSISTENT SØGES TIL SPECIALLÆGEKLINIK IASSISTENT SØGES TIL SPECIALLÆGEKLINIK IASSISTENT SØGES TIL SPECIALLÆGEKLINIK I
HELLERUPHELLERUPHELLERUPHELLERUPHELLERUP

Klinikkens funktionsområde er inden for lungesygdomme og allergiudregning / -behandling.
Der er tale om én ugentlig arbejdsdag - mandag eller onsdag - fra kl. 13.00 til 16.00. Arbejdet
omfatter sekretærfunktioner, men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik - lungefunktion,
priktest m.m.

Ansøgningskrav:
Fase 2 studerende, kunne være tilknyttet klinikken i mindst 1 år og interesse for specialet.

Ansøgningsfrist:
Skriftlig ansøgning afleveres senest torsdag den 1. april 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet. An-
søger modtager herefter ansøgningerne.

VB meddeler

KUNSTVÆRK FUNDET I
STUDKLUB
HVEM ER KUNSTNEREN?
Hvis du gætter det, kommer du
med i lodtrækningen om en
flaske god Netto-kirsebærvin!

Svaret lægges i MOK's postkasse inden mand. d. 22/3
kl. 14.00. Husk at skriv navn, adresse, telefonnr og e-
mail.
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MSR side nr. 10 • 8. marts 1999 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Kalender
Marts 1999
10. Faglig dag: "Lægens magt og ansvar" på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
12.-14. Temakonference i Danske Studerendes
Fællesråd (DSF) (afholdes i Ålborg)
16. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet
(1.2.15)
17. Studienævnsmøde
18. Generalforsamling, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd

April 1999
6. Fællesmøde, kl. 15.30. Kontoret (1.2.5)
7. Studienævnsmøde
8. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
16.-18. Årsmøde i Landssammenslutningen af
Moderate Studenter (LMS).
27. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet
(1.2.15)
28. Studienævnsmøde
29. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd

se mere på hjemmesiden ...

Indkaldelse til

Fællesmøde
Tirsdag den 16. marts 1999, kl. 15.30

Mødelokalet (1.2.15)

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene

- Eksamen på 2. semester
3. Studienævnsmødet

- 3.-5. semesterudvalgets kommissorium
- Undervisning i behandling af torturofre
- Faglig dag i efteråret
- OSVAL-udvalg
- VKO-udvalg

4. Generalforsamling i Forenede Studenterråd
- Årsregnskab
- Ændring af medlemsskabet

5. Konference indbydelse
6. Meddelelser

- Status på projekt "Læsesaleregler"
- Status på projekt "Studiesale åbn.tider"
- Status på "Kemi-undersøgelsen"

7. Eventuelt

Som sædvanligt vil der være kaffe, the og kage til
mødet. Lad dig ikke skræmme af den lange
dagsorden. Der plejer at være ganske hyggeligt,
selvom klokken bliver mere en 17.

Ad 2:
2. semester HR har ønsket at diskutere den
konkrete skemalægning i forbindelse med
afholdelsen af eksamen i Almen medicin og sunds-
hedspsykologi mhp. evt. at kunne optimere
denne.

Ad 4:
På generalforsamlingen skal der diskuteres en
rapport fra Medlemsudvalget. Rapporten kan
fås ved henvendelse direkte til Forenede Stu-
denterråd på telefon 3532 3838.

Rapporten er ganske omfattende og bør læses
i sammenhæng. Det kan dog her afsløres, at nogle
af anbefalingerne fra udvalget går på at afskaffe
det nuværende medlemsskab, og i stedet oprette
en form for sympati-støtte betalingssystem. Det
nuværende medlemskab har nemlig karaktér af
blot at være et støtte-medlemsskab, idet det ikke
medfører specielle rettigheder i organsationen. –
Alle studerende på universitetet har nemlig tale-
og stemmeret.

Ad 5: Se andet steds på siden her.

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Fmd., Det Medicinske Studenterråd

I de mellemlange og lange videregående sund-
hedsuddannelser

Det Medicinske Studenterråd er via Forenede
Studenterråd medlem af Danske Studerendes
Fællesråd (DSF), der er én af to landsorganisa-
tioner. I DSF findes en koordinering af de
sundhedsvidenskabelige uddannelser (SUND-
KOO). Det er Sundkoo., der den 26. marts er
vært for denne konference, der afholdes på
Hillerød Sygeplejeskole.

I løbet af 1998 udgav Undervisningsministeriet
adskillige publikationer, som kan få afgørende
betydning for den måde vi tænker, indretter og
strukturerer vores sundhedsuddannelser på. Det
drejer sig dels om en institutionsredegørelse, der
beskriver mulighederne for instiutionelle sam-
menlægninger (CVU elle Universitetsmodellen);
dels om en sygeplejeuddannelsesreformen og
endelig dels om bachelor-problematikken, hvor
flere lange videregående sundhedsuddannelser er
i fuld gang med at indføre/oplever at få påtvunget
bachelor-struktur – i modsætning til sygepleje-
skerne der ihærdigt arbejder for at få en bachelor
grad. Desuden er der en meriterings redegørelse
fra ministeriet på vej.

Konferencens emne fleksibilitet er valgt, fordi vi
ønsker at diskutere den instiutionelle og uddan-
nelsesmæssige strukturs betydning for flek-
sibiliteten i sundhedsuddannelserne. Med flek-
sibilitet tænkes der primært på de studerendes
muligheder for merit på tværs af de forskellige
sundhedsuddannelser, men også på muligheden
for opbygning af individuelle uddannelsesforløb
og muligheden for alternative overbygnings/
kandidat uddannelser.

Det foreløbige program indholder oplæg om
erfaringer med den medicinske bachelor, arbejdet
med en reform for sygeplejeruddannelsen samt
Ministeriets "vision" om fremtidens sundhed-
suddannelsessystem.

Kontaktperson: Simon Serbian (tlf: 2084 3502).

Konference om
fleksibilitet

Faglig dag i efteråret (?)

Som bekendt er der Faglig dag om "Lægens magt
og ansvar" i denne uge. Men allerede nu er det
tid for at begynde planlægningen af dagen i
efteråret. Derfor: Hvis du eller en basisgruppe
har en idé til et emne, der vil kunne udfylde en
hel dag i efteråret, så mød op og fortæl. Der er
foreløbigt tanker om måske at sætte kræft-
behandling i fokus på som tema. Men intet er
endnu bestemt.

Den faglige dag er en undervisningsfri hverdag,
hvor en studentergruppe i samarbejde med
Studienævnet for Medicin arrangerer et tema med
relevans for vores uddannelse – men med ganske
frie rammer. De økonomiske rammer for arran-
gementet er ikke store; men det kan dog lade sig
gøre, at få særlige oplægsholdere tiltrukket.

Spørgsmål kan evt. rettes til Louisei@mdb.ku.dk

Se ansigtet
Nyt nummer af Studentermagasinet er på
gaden nu. Det prydes (?) af Forskningsmini-
sterens ansigt på forsiden. Læs et "egentligt
ikke- interview" med ham, samt  meget andet
spændende i bladet, der ankommer til med-
lemmer og i små stakke til Panum om lidt.

MSR
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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 Jacob Grønlykke:

 Lysets hjerte
Torsdag den 18. marts kl. 20.00

"Lysets hjerte" er den første store nutidige
grønlandske film indspillet på grønlandsk og
med Grønland som skueplads.
I stil med "Danser med ulve" og "Stifinder" er
der således her tale om den ægte vare: grønland-
ske skuespillere, der taler deres eget sprog, stor-
slået natur, mytisk historie og et intenst drama.
"Lysets Hjerte" er en påtrængende aktuel film-
fortælling om den barske virkelighed og
menneskesindets magiske kræfter sat til skue i
nogle af klodens mest fantastiske naturscenerier.

IMCC
PRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLD
DENNE SOMMER HAR DU MULIGHEDEN FOR AT STIFTE BEKENDTSKAB MED DEN
PULSERENDE DAGLIGDAG (-OG NAT) PÅ ET DANSK HOSPITAL !

DETTE TILBUD ER OGSÅ KENDT UNDER NAVNET PRÆKLINIK OG GIVER MEDICIN
STUDERENDE EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT FÅ EN PÅ OPLEVEREN, OG FINDE
UD AF HVOR SPÆNDENDE VORES KOMMENDE ARBEJDE SOM LÆGER FAKTISK ER.
OPHOLDET VARER 2 UGER OG DER ER RIG MULIGHED FOR PRØVE DE TING MAN
ELLERS KUN DRØMMER OM AT FÅ LOV TIL PÅ FADL-VAGTERNE.
PÅ PRÆKLINISK OPHOLD FØLGER DU EN LÆGE, OG SOM �FØL� KAN DU FX.
DELTAGE I OPERATIONER, LÆGGE VENFLON, SY ELLER SKRIVE JOURNAL. DET
AFHÆNGER KUN AF DIN EGEN INDSATS OG GÅ-PÅ-MOD�����..

SOM ET EKSTRA TILBUD TIL ALLE JER PRÆKLINIKERE VIL DER BLIVE AFHOLDT
ET KURSUS I AT LÆGGE VENFLON I STARTEN AF SOMMEREN.

VI REGNER I ÅR MED AT KUNNE TILBYDE OPHOLD PÅ:

BORNHOLM (KIR.+MED.)

HOLBÆK (KIR.)

KALUNDBORG (KIR.+MED.)

NAKSKOV (KIR.)

NYKØBING F. (KIR.)

NÆSTVED (BØRNEAFD.+MED.+KIR)

RASK (ORT.KIR.+ORG.KIR.)

STEGE (KIR.)

OPHOLDENE BLIVER I EN AF FØLGENDE PERIODER:

1. UGE 24-25 (14/6-25/6)
2. UGE 26-27 (28/6-9/7)
3. UGE 28-29 (12/7-23/7)
4. UGE 30-31 (26/7-6/8)
5. UGE 32-33 (9/8-20/8)
6. UGE 34-35 (23/8-3/9)

PRISEN FOR ET PRÆKLINISK OPHOLD ER DEN RINGE SUM AF 350,-

TILMELDINGSBLANKETTER OG GIROKORT KAN AFHENTES PÅ IMCC-KONTORET
9.2.2

TILMELDINGSFRISTEN ER TORSDAG D. 25/3-1999 KL 15.00

DER AFHOLDES INFOMØDE OM PRÆKLINIK ONSDAG D. 17/3-1999 I  IMCC´S LOKA-
LER KL 17.00

PU.

IMCC EXCHANGE

- den perfekte måde at tilbringe sommerferien på

KUNNE DU TÆNKE DIG AT:
-opleve hospitalvæsenet under eksotiske himmelstrøg?
-blive guidet gennem Barcelonas natteliv af spanske medicin studerende?
-vågne til brølet af en isbjørn?
��Så tag på en måneds klinik ophold i et af vores exchange lande��

Vi har enkelte ledige pladser tilbage i >99 - og du kan stadig nå at komme afsted til sommer !

 Land  Ledige pladser
 Holland 1
 Israel * 1
 Kuwait 1
 Litauen 1
 Mexico 1
 Portugal 2
 Taiwan 1
 Tjekkiet * 1
 Tyrkiet * 1
 Østrig 1

 Lande mærket med stjerne kan du komme til allerede når du har bestået anatomi I. Resten skal du
være på 2 del for at tage afsted til. Alle steder vil du kunne tale engelsk med lægerne.
Husk at søge senest 3 måneder før du vil afsted.
Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, så kom og snak med os i vores åbningstid som er:

Indre Organer
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ONSDAGE I LIGE UGER KL. 12-14 OG I ULIGE UGER KL. 16-18

på IMCC kontoret i lokale 9.2.2
Du kan også få mere information ved at tage en folder fra hylden udenfor IMCC kontoret.

Kærligst Exchange.

PRAKTIKANT I TROPERNEPRAKTIKANT I TROPERNEPRAKTIKANT I TROPERNEPRAKTIKANT I TROPERNEPRAKTIKANT I TROPERNE
Vi har et enestående tilbud til dig ! Udvid din horisont, samtidig med, at du får indblik i et 3. verdens
lands kultur og sundhedsforhold.

PIT ( Praktikant i Troperne, en undergruppe af IMCC) formidler kontakt til troperne ;
Indien, Afrika og Sydanerika. Du har mulighed for at komme ud på et 3 - 6 mdr.´s hospital-
sophold efter at have bestået første del. Foruden bestået farmakologi, mikrobiologi og  klinisk
ophold, forventer vi at du søger om deltagelse på tropemedicinsk kursus, som afholdes hver
augustmåned på KBH´s Universitet.

AFRIKA:
Maua, Kenya
Chogoria, Kenya
Mvumi, Tanzania
Torroro, Uganda
Heri, Tanzania

INDIEN:
Bissamcuttack, Orissa
Oddanchatram, Tamil Nadu
Kotagiri, Tamil Nadu
Arogyavaram, Andra  Pradesh

SYDAMERIKA:
Montevideo, Uruguay

Ønsker du yderligere information holder vi informationsmøde den 7/4 på FADL-gangen (mø-
delokalet), Panum,  hvor der vil blive forevist lysbilleder og serveret te, kaffe og kage.

INFOMØDE:
Onsdag, d. 7/4-1999 , kl. 19.30

ANSØGNINGSSKEMA:
Afhentes på IMCC´s kontor.

ANSØGNINGSFRIST:
Mandag, d. 19/4-1995 kl. 14.00

Med venlig hilsen
PIT

Basisgrupperne

DISSEKTIONSTUR HURRA!DISSEKTIONSTUR HURRA!DISSEKTIONSTUR HURRA!DISSEKTIONSTUR HURRA!DISSEKTIONSTUR HURRA!
Til 1. og 2. semester
Så er tiden inde til , at et nyt hold skal afsted til Tjekkiet.
Selvom det virker urealistisk, at det nogensidne skal blive sommer, så er det tid til , at planlægge
sin ferie. Der er igen i år mulgihed for at komme en måned til Tjekkiet for at dissekere, så hvis du
er interesseret, så er det tid til at tilmelde sige til dette års dissektionstur til Brno.
Der vil blive afhodlt et informationsmøde hvor der vil blive uddelt tilmeldingsblanketter SÅ MØD
OP!
Mødet vil finde sted den 16/3 kl. 16.15 i lokale 1.2.?? (Kemigangen)
Vi mødes på gangen ved sofaerne.

Vi glæder os til at se jer
Hilsen fire gamle deltagere.

Lus, Jepppe Sonia og Eva

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

Så er det sidste chance 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

GIM FOREDRAG ONSDAG D. 17. MARTSGIM FOREDRAG ONSDAG D. 17. MARTSGIM FOREDRAG ONSDAG D. 17. MARTSGIM FOREDRAG ONSDAG D. 17. MARTSGIM FOREDRAG ONSDAG D. 17. MARTS
Kl. 1600 - 1830 i Victor Haderup (VH) Auditoriet:
V/ Heilpraktiker Sonny Bleibach
�Heilpraktikerens alternative indfaldsvinkel �
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 langt overgår tilla-
delser i lande som f.eks. Danmark.
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, kompetence-
områder, behandlingsformer, og meget mere.
Vær velkommen og vær vel mødt!

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.

MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.MEDICINSK FILOSOFI OG ETIK.
Vi minder om, at der torsdag d.18 kl. 1900 er debataften om emnet bevidsthed.
Tilmelding og nærmere oplysninger kan fåes hos:

Rikke 35430807
Troels 33130673
Joen 33214774

Indre Organer
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Rusnews
RUSVEJLEDER ´99RUSVEJLEDER ´99RUSVEJLEDER ´99RUSVEJLEDER ´99RUSVEJLEDER ´99

Referat af KG-møde d. 11/3:

Alle 8 repræsentanter mm. mødte op.  Hüüürrah.

Oplæg:
Alle husker en �uundværlig ting� til oplægget fredag aften.
I løbet af tirsdag/onsdag vil grp. 7 offentliggøre temaet for deres oplæg lørdag aften, til hvilket der
vil være artige muligheder for at eksplodere i rekvisitter.

Øko:
Husk at betale de 100,- i depositum til øko.

Busser:
Eftersom vi både skal have mad og madrasser med lider vi af af en kedelig mangel på plads.
Derfor beder vi alle med mulighed for det, om at møde op kl. 15.00, så vi kan få fyldt den første
bus helt op. Dem der ikke kommer med må så tage to timer mere i fredagsbar......dooh.

Mad/rengøring:
Spørg din KG-rep.

Naboer:
Bent, Bue og Johan kopierer den gamle fredserklæring, og KG sørger for uddeling til alle som-
merhuse på Falster.

Musik:
Husk CD´er. Tag dem med i mærkede plasticetuier hvis muligt. Husk at du ikke får erstattet
ødelagte CD´er.
M.V.H. 7ohan/KG.

Efterlysning x3
Efterlysning I.

Alle OG�er og alle vinterstartere der var på vinterrustur.
Jeg mangler to af mine mest beskattede CD�er :

- Madonna, Ray of light
- Easy Christmas (en Carlsberg reklame cd)
De er begge meget savnede i min samling, så jeg ville blive meget lykkelig hvis
Du ville returnere dem til mig.

Bent. Hold 601  Bent@mdb.ku.dk

Efterlysning II.

Ved forrige fredagsbar stod min elskede grønne cykel ude i fægyden for ikke
at blive våd. På cyklen sad mine nye dyrt indkøbte cykellygter.
Da �festen� var ovre og jeg skulle hjem, manglede disse lygter på min cykel.
Jeg går naturligvis ud fra at der er tale om en misforståelse, da studerende jo
Ikke stjæler fra hinanden, så til dig der har mine lygter; Du kan bare ligge dem
Til mig i klubben.  Tak

Bent.  Hold 601    Bent@mdb.ku.dk

Efterlysning III. (scorebogen 1998/99)

Der er stadig nogle enkelte der ikke har hentet deres dyrt betalte scorebog hos mig.
Da jeg jo snart overdrager ansvaret for scorebogen til nogle andre ville det være rart
At kunne gøre dette med rent bord. Så til dem der ikke hentet deres bog ;
Kom ned i klubben og hent den, lav en aftale med mig, mail mig, bare gør et eller
andet

Panumbiblioteket/Mediateket

MOK-foredrag

En Shopper vender hjem

Torsdag den 25. marts kl. 16
Foran toiletterne i bygning 6
Helt gratis adgang

Gordon Jehu & Jon Lykkegaard
Andersen
beretter om livet
før, under og efter deres shop-
pingtur til Harzen

Indre Organer
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Sexekspressen

-Sexualoplysning for unge af unge !
Sexekspressen er et nyopstartet seksualoplysningsprojekt, hvor medicinstuderende skal ud og under-
vise folkeskolens ældste klasser i seksualoplysning. Projektet er startet som et lokalinitiativ i IMCC.
Sexekspressen er det første lokale projekt i IMCC, der henvender sig til andre danske unge om seksual-
oplysning
Vi vil gerne bidrage til en åben og folkelig debat omkring sexualoplysning og belyse de kulturelle og
sociale forskelle blandt danske folkeskoleelever.

I øjeblikket er vi ca 15 aktive, som står for opstarten og planlægningen af projektet.
Projektet skal i gang i efteråret og kører foreløbig i en prøveperiode på et år. Derfor skal vi bruge 30-40
interesserede, der har lyst til at være undervisere på projektet.

Uddannelsen består i et ugeseminar fra fredag den 23/7 – fredag den 30/7 1999 og et weekendseminar
i slutningen af august. Der vil være forberedelse i forbindelse med begge seminarer.

Desuden vil der være løbende supervision og videreudviklingsmøder.

Projektet er ulønnet og frivilligt men vi tilstræber (afhængigt hvor mange midler vi får) at give undervi-
serne et symbolsk beløb for hver vagt.

Projektet er åbent for studerende både fra fase I og II

Vi håber

- at du har lyst til at engagere dig i projektet
- at du tør stå frem for en forsamling og diskutere selv meget intime ting
- du er åben for de kulturelle forskelle du vil møde på de københavnske skoler
- at du er villig til at tage 1 vagt pr måned  (gerne flere) af 5-6 timer
- at du kan deltage i vores uge- og weekendseminarer

Vi tilbyder

- uddannelse indenfor de biologiske og psykologiske aspekter af seksualiteten
- en mulighed for at lære at formidle og omgå seksualoplysning.
- et anderledes projekt med en baggrund af masser af intesserede studerende,
”sexualorganisationer” lektorer og professorer

Hvis du er interesseret skal du skrive en motivation for din deltagelse i projektet.
En kopi af vores foreløbige projektbeskrivelse  kan afhentes på IMCC kontoret.

Motivationen stiles til Sexekspressen, IMCC, mærkes motivation og afleveres på IMCC-kontoret eller i
postkassen udenfor. Ansøgningen afleveres senest den 20. april 1999.

Med venlig og håbefuld hilsen….

Alle vi fra Sexekspressen

SEX-Ekspressen


