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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: 2100
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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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. 26 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: Personalekantinen, bygning 60
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: Lang fredag til fordel for Læger uden grænser

Denne                               redaktion:
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REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVT AF MØDE I KLINIKUDVALGETALGETALGETALGETALGET
RIGSHOSPITRIGSHOSPITRIGSHOSPITRIGSHOSPITRIGSHOSPITALETALETALETALETALET, D. 25. MAR, D. 25. MAR, D. 25. MAR, D. 25. MAR, D. 25. MARTS  1999TS  1999TS  1999TS  1999TS  1999
KL. 15.00KL. 15.00KL. 15.00KL. 15.00KL. 15.00

Tilstede: Prof. Knut Aspegren, lektor Folmer Elling (fra kl. 16), overlæge Henrik Permin,
lektor Viggo Jønsson, overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Pernille Bruusgaard (13. sem.),
stud. med. Inger Christine Munch (11. sem.), stud. med. Sven Pörksen (10. sem.), stud. med.
Inger Johanne Poulsen (10. sem), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (9. sem), stud. med.
Christian August Engell (8. sem.), stud. med. Peter Plumgaard (7. sem.), stud. med. Julie
Klahn (7. sem.), studentersekretær Laura L. Johnsen

Fraværende: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Olaf Paulson, lektor Kjeld Lyngborg,
lektor Henrik Arendrup, stud. med. Søren Mehl Knudsen (12. sem.), stud. med. Troels
Bygum Knudsen (11. sem.), sekretær Rita Dalhammer

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Professor Knut Aspegren var mødeleder i formandens fravær.
Der er kommet svar fra overlæge Tove Aarkrog, børnepsykiatrisk afd., BBH ang. det kliniske
ophold på 9. semester. Da der stadig ikke lægges op til, at opholdet bliver decideret klinisk, er
vi enige om, at formanden igen må tage kontakt til afdelingen.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Den nye studieplan udsættes nu til start E2000. Dekan Hans Hultborn har valgt at vente
med igangsættelsen pga. praktiske og faglige problemer.
5. Meddelelser fra sekretariatet
Høringsmaterialet for E99 er sendt ud i sidste uge.
Der bliver ændret i formen på PBL-klinikkerne på 10. semester gældende fra næste semester.
Hvert hold får en fast tutor til hhv. de medicinske og kirurgiske klinikker. Herved skulle der
blive større grad af kontinuitet, og forhåbentlig kommer undervisningen til at køre bedre med
faste tutorer, der kender formen.
6. Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Peter Plumgaard og Julie Klahn bydes velkommen som medlemmer af klinik-
udvalget.
8. sem.: Der er en del problemer med at indsamle evalueringsskemaer for det kliniske ophold
i efteråret. Studenterrepræsentanten forsøger igen at indsamle flere for at kunne lave en ordent-
lig, konklusiv evaluering. Fra sekretariatet sender vi brev til alle tutorer med påmindelse om,
at kun tutor må underskrive attestationsblanketten, samt at de studerende KUN må få deres
underskrifter mod samtidig at aflevere et evalueringsskema.
10. sem.: Der er et ønske om at få rykket PBL-klinikkerne frem i semesteret, således at de
starter tidligere, og ikke ligger så langt hen mod eksamen som nu.
11. sem.: Der er et studenterønske om at kunne få et par �kursusdage� på patologisk afdeling
i forbindelse med undervisningen. Institutleder Folmer Elling var ikke tilstede under dette
punkt, men klinikudvalgets sekretariat tager kontakt til afdelingen med dette forslag.
12. sem.: De nuværende 13. semesters studerende giver en stor ros til eksamensklinikkerne i
medicin og kirurgi på 12. semester.
7. Evt.
Professor Knut Aspegren fortalte, at undervisningen på 7. semester nu bliver lagt i ugetemaer,
hvor undervisningen i patologi, radiologi, medicin og kirurgi etc. så vidt muligt samordnes
omkring centrale emner. Undervisningen i samtaleteknik bliver lagt så tæt på klinikopholdets
start som muligt og er ændret i formen, så der trænes journaloptagelse.
Der findes ingen målbeskrivelser for, hvad der skal læres på det kliniske ophold på 7.+8.
semester. Aspegren omdelte et forslag til en sådan, hvor der lægges vægt på, hvilke
kompetencer en turnuskandidat bør have. Klinikudvalgets medlemmer bedes se på forslaget,
så det kan diskuteres på næste møde.

KAGE: Knut Aspegren tager kage med på mødet den 22. april 1999

Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

Styrende organer
Studiet

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:ALG:ALG:ALG:ALG:
Studienævnet 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 Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen, studentersekretær
Træffetid:mandag 14.00 � 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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

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

ADRESSEOPSLAGADRESSEOPSLAGADRESSEOPSLAGADRESSEOPSLAGADRESSEOPSLAG

- Adresseændringer

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, eksamensbreve 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
(årskortfornyelser 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 eksamens-
kontoret 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

EKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLING
For god orden skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at
fristen for at afmelde en eksamen fremover er 5 hverdage.

På vegne af Studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk

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

Træffetider i foråret 1999 ( ugerne 15, 16, 17 og 18 ).

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

Mandag 15-16 16 � 19 Jes Braagaard

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt

Onsdag 12-13 13-16 Margit Skousen.

Torsdag 12- 13 9- 12 Maria Salling Rasmussen

Fredag 9-10 10- 13 Palle Rasmussen.

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

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

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

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

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41
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JA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODT, A, A, A, A, ATTTTT
MANGE AF DISSE IND-MANGE AF DISSE IND-MANGE AF DISSE IND-MANGE AF DISSE IND-MANGE AF DISSE IND-
LÆG ER SET FØR, MENLÆG ER SET FØR, MENLÆG ER SET FØR, MENLÆG ER SET FØR, MENLÆG ER SET FØR, MEN
!!!!!!!!!!!!!!!
Som nogle måske har bemærket, starter der hvert semester
nye studerende, der aldrig har set dem før. Derudover
kommer mange �gamle� studerende i klemme på grund af, at
de ikke er orienterede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men
vi bringer ofte væsentlige ændringer af studie- og
eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for
dispensationer, nye SU- og orlovsregler og lign. der har
betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du
ikke regne med at den fortsat gælder - 1998-udgaven er
heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-
BLINDBLINDBLINDBLINDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksami-
ner.

Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet med dokumentation på din ordblindhed, kan
du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen
står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden
1. oktober 1999.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige
eksaminer.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og
meddeler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstalt-
ninger, er det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamens-
tilmeldingen, bedes du meddele det på dette tidspunkt. Sidste frist er 14 dage før eksamens
afholdelse.

STUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt
afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, frem-
skaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at
planlægge. Til gengæld har de hidtidige ECTS-ophold kun krævet begrænset
forarbejde.Fakultetet har gennem ECTS-programmet samarbejdet med en lang række euro-
pæiske universiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde eksisterer dog
ikke mere. Dog har partnerne i ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre udveksling i
samme form som under ECTS, så der er tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece �JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekre-
tariat (9.1.62), Line Veilex eller på universitetets internationale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til for-
skellige formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program
man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte univ. i EF,
ansøgningsfrist: februar

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger.
Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at
få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i
udlandet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stilling til særlige individuelle studieplaner
som følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at opleve en anden del af verden, dels at
udvikle sig fagligt og menneskeligt. Kom forbi det internationale sekretariat og læs, hvad
andre studerende har fået ud af deres ophold. Mulighederne er der - gør noget ved det !!!!

Nyttige internet-adresser:

· Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

· Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

· Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

· Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

· Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

FORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5 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.

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

Endelig er vi kommet op på beatet og fået vores egen hjemmeside.
Vi har spækket den med nyttige og interessante oplysninger, så check den straks ud!!
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm
Venlig hilsen
Studievejledningen

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Studiet
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Fase I
OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERVISNING I TIDLIG ALMENVISNING I TIDLIG ALMENVISNING I TIDLIG ALMENVISNING I TIDLIG ALMENVISNING I TIDLIG ALMEN
MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI IMEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI I

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

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der 100 % fremmøde.

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

VEDR. SOMMEREKSAMEN I SUNDHEDS-VEDR. SOMMEREKSAMEN I SUNDHEDS-VEDR. SOMMEREKSAMEN I SUNDHEDS-VEDR. SOMMEREKSAMEN I SUNDHEDS-VEDR. SOMMEREKSAMEN I SUNDHEDS-
PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.PSYKOLOGI.

For 3. semester og ældre studerende er der mulighed for at gå til eksamen i sundhedspsykologi
efter Atkinson et al.: Introduction to Psychology eller  efter Wedding et al.:  Behavior and
Medicine.

Ved selve eksaminationen angiver man, hvorvidt man ønsker at blive eksamineret med ud-
gangspunkt i Atkinson eller Wedding (de to bøger definerer det pensum, som der eksamineres
i).

Såfremt man vælger Atkinson, foregår eksamen ved at man trækker et spørgsmål, som man
bliver eksamineret i efter cirka 20 minutters forberedelse (uden hjælpemidler). Selve eksamina-
tionen varer ligeledes cirka 20 minutter.

Såfremt man vælger Wedding, foregår eksamen ved at man trækker en case, som danner
udgangspunkt for eksamination i Wedding. Man får 20 minutters forberedelse (uden hjælpe-
midler), hvor man har mulighed for at overveje hvilke emner, der er relevante at tage op i
forbindelse med casen. Selve eksamen varer ligeledes cirka 20 minutter.

Med venlig hilsen
Afdeling for Sundhedspsykologi

PS. Studienævnet har besluttet, at der afholdes eksamen efter disse gamle ordninger sidste
gang ved vintereksamen i 1999/2000.

INDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTAMEN IAMEN IAMEN IAMEN IAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENKEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENKEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENKEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENKEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTEREN
1999/001999/001999/001999/001999/00

For studerende, der går på 1. semester i foråret 1999 og skal til kemi-tentamen den 16.
september 1999 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33),
senest den 21. juni 1999, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-
tentamen på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 23. april - 21. juni 1999.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
EksamenskontoretKøbenhavns Universitet
 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk

Fase II
NYT FRANYT FRANYT FRANYT FRANYT FRA
LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDER

LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske
procedurer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik,
kateteranlæggelse, avanceret genoplivning samt GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM
programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.
Også dette semester vil vi afholde kurser i udvalgte kliniske færdigheder. Kurserne foregår
torsdage ml. 16-20  og i fornødent omfang på tirsdage i samme tidsrum semesteret igennem.
Som noget nyt kan studerende fra 10. semester og opefter øve sig i praktiske færdigheder
inden for oto-, rhino- & laryngologi samt oftalmologi i LKF. Blot skal man have gennemgået
klinikken indenfor det pågældende område og af praktiske grunde skal man være to til at øve
(ellers har man ingen at øve på). Der kan øves i tidsrummene anført nedenfor.

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.

Åbningstider for LKF & læselokalerne på Kristi Himmelfarts-dag torsdag d. 13. april: Som i
weekends, altså kl. 9-17.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
040599 16.30-19.00 Genoplivning 15/4-99
060599 16.30-19.00 Genoplivning   7/4-99
110599 16.00-17.30 Sutur 14/4-99
110599 18.00-19.30 Sutur 14/4-99
200599 16.30-19.00 Gynækologi 21/4-99
250599 16.30-19.00 Gynækologi 21/4-99
270599 16.30-19.00 Gynækologi 28/4-99

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker på tlf 35455407 på hverdage i tidsrummet 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 karan-
tæne 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
rampen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

Studietilbud
SYMPOSIUMSYMPOSIUMSYMPOSIUMSYMPOSIUMSYMPOSIUM

Freja Research Program in Biochemistry and Medicine.

Thursday May 20, 1999 13.00 � 17.00

Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3, Copenhagen.

Organizer/chairman: Steen Gammeltoft.

Preliminary program:

Lotte Søgaard-Andersen, Odense Universitet.
Genetic control of differentiation and development in bacteria.

Berit Lilienthal Heitmann, H:S Kommunehospitalet.
Epidemiologisk kostforskning.

Cathrine Ørskov, Københavns Universitet.
Virkningsmekanismer for peptid og receptor med relation til Diabetes.

Birgitte Koch Michelsen, Hagedorns Forskningslaboratorium.
Aktivering/inaktivering af diabetogene T celler studeret ved brug af en ny model for T celle
aktivering.

Marja Helena Jäättelä, Kræftens Bekæmpelse.
Stress-proteiner og vækst faktor-receptorer - mulige mål for fremtidens brystkræftbehandling.

Liselotte Højgaard, Rigshospitalet og Susanne Keiding, Aarhus Kommunehospital.
Den diagnostiske værdi af PET ved cancer.

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

PLANTEMEDICIN -PLANTEMEDICIN -PLANTEMEDICIN -PLANTEMEDICIN -PLANTEMEDICIN -

Virkningsmekanismer, identificering/karakterisering og udvikling af lægemiddelkandidater
Foredrag ved Arsalan Kharazmi, Ph. D., Forskningsleder ved Klinisk mikrobiologisk afde-
ling, Rigshospitalet.

Foredraget vil indeholde en kort fremlæggelse af arbejdet omkring 3 projekter:
1. Immunmoduleringseffekt af ginseng.
2. Antiinflammatoriske egenskaber af hyben.
3. Antimikrobielle aktiviteter af chalconer oprindelig isoleret fra
kinesisk lakridsrod.
Derefter gennemgås mere detaljeret vores 9 års forskning omkring identificering og udvikling
af chalconer som antimikrobielle lægemiddelkandidater.

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

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

Studiet
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BIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENING
DANISH SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY

Protein interactions with self-assembling systems

Wednesday 26. May 1999, 13:00 - 17:30.
Carlsberg Laboratory

Chairmen: Daniel Otzen and Peter Westh

13:00 - 13:05 Daniel Otzen, Lund University
Introduction

13:05 - 13:45 Peter Leth Jørgensen, Copenhagen University
Behavior of large membrane proteins, Na,K-ATPase and Ca-
ATPase, in lipid and detergent phases

13:45 - 14:25 Paula J. Booth, Imperial College of Science and Technology
Modulation of membrane protein folding by intermolecular
lipid forces

14:25 - 14:45 Break

14:45 - 15:25 Kent Jørgensen, Technical University of Denmark
Lipid-membrane microstructure determines the activity of
phospholipase A

2 
- implications for drug delivery

15:25 - 16:05 Daniel Otzen, Lund University
How clean can you get?  The kinetics of protein-micelle
interactions reveal several unfolding routes

16:05 - 16:20 Break

16:20 - 17:00 K.S. Birdi, Royal Danish School of Pharmacy
Protein-detergent interactions

17:00 - 17:30 Peter Westh, Roskilde University
Calorimetric studies of protein-detergent interactions

Sponsored by Novo Nordisk A/S

Annoncer

MIGRÆNEMIGRÆNEMIGRÆNEMIGRÆNEMIGRÆNE
Vi søger personer med migræne, som vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der skal hjælpe
med at klarlægge mekanismerne bag udviklingen af migræneanfald.

Formålet med forsøget er at vise, om en bestemt type antihistamin kan forebygge migræne.

Du skal have 1-4 migræneanfald pr. måned, være mellem 18 og 55 år og i øvrigt være rask.

Det videnskabelige projekt er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for Københavns
Amt og Lægemiddelstyrelsen.
Undersøgelsen varer ca. fire timer pr. dag. Der er i alt 2 forsøgsdage.
Du vil få udbetalt 100 kr. pr. time forsøget varer.
Hvis du er interesseret, er du velkommen til at ringe til:

Læge Villads Bønding
Hovedpineklinikken
Amtssygehuset i Glostrup
Tlf. 45803898, også aften.

VIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØG
Vi søger forsøgspersoner til deltagelse i et videnskabeligt projekt som skal vise, om man kan
måle hjernens blodgennemstrømning vha. ultralyd.

Du skal være sund og rask, ikke indtage medicin og være mellem 22-55 år. Du må ikke være
gravid eller amme.

Forsøget varer ca. 5 timer på 1forsøgsdag.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske komite for  Københavns Amt.

Du vil få udbetalt 500 kr. for din ulejlighed.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at ringe til:

Læge Villads Bønding Jacobsen
Neurologisk afdeling, KAS Glostrup
Tlf. 45803898, også aften.

KVINDELIGE FORSØGSPERSO-KVINDELIGE FORSØGSPERSO-KVINDELIGE FORSØGSPERSO-KVINDELIGE FORSØGSPERSO-KVINDELIGE FORSØGSPERSO-
NER SØGESNER SØGESNER SØGESNER SØGESNER SØGES
Kvinder, der anvender mini-piller som prævention, kan opleve at blødningerne bliver uregel-
mæssige. Dette er medvirkende til  at metoden, der kan være et godt alternativ til almindelige
p-piller pga. den lavere hormonmængde, ikke har større udbredelse. Nyere undersøgelser
tyder på at de uregelmæssige blødninger kan modvirkes,  hvis mini-pille behandlingen supple-
res med et såkaldt antiprogesteron.
Denne undersrgelse skal belyse, hvilken dosis antiprogesteron, der giver det mest regelmæs-
sige blødningsmrnster. Undersøgelsen indebærer at du skal tage mini-piller i 4 måneder
(suppleret med antiprogesteron 2 gange om måneden), at du skal føre skema over dine men-
struationer og møde til blodprøvekontrol 3 gange. Der vil være mulighed for dækning af tabt
arbejdsfortjeneste og øvrige udgifter.
Undersøgelsen er godkendt af  Den Videnskabsetiske komite og Lægemiddelstyrelsen.
Hvis du er interesseret i at høre mere om undersøgelsen  bedes du kontakte:

Overlæge Kresten R. Petersen  eller
Overlæge Lars Franch Andersen
gynækologisk-obsterisk afdeling
Hillerrd Sygehus
Tlf: 44980818 eller 48293707

LÆRERE TIL UNDERVISNING I ANA-LÆRERE TIL UNDERVISNING I ANA-LÆRERE TIL UNDERVISNING I ANA-LÆRERE TIL UNDERVISNING I ANA-LÆRERE TIL UNDERVISNING I ANA-
TOMI SØGES TIL 1. SEPTEMBER.TOMI SØGES TIL 1. SEPTEMBER.TOMI SØGES TIL 1. SEPTEMBER.TOMI SØGES TIL 1. SEPTEMBER.TOMI SØGES TIL 1. SEPTEMBER.
Vi anvender Anatomi og fysiologi for sygepleje-studerende.
Timetal 55-60, fordelt med ca. 3 timer pr. uge.
Krav:  Du skal være færdig med 8. semester.
Henvendelse kan ske telefonisk til skolens forstander, Pernille Bjarnøe.

CIDESCO Kosmetolog Skolen
Nørre Søgade 49
1370 København K
Telefon  33 13 26 62

FORSØGSPERSONER ØNSKES TILFORSØGSPERSONER ØNSKES TILFORSØGSPERSONER ØNSKES TILFORSØGSPERSONER ØNSKES TILFORSØGSPERSONER ØNSKES TIL
60DAGES CYKEL60DAGES CYKEL60DAGES CYKEL60DAGES CYKEL60DAGES CYKELTRÆNINGSFORSØG.TRÆNINGSFORSØG.TRÆNINGSFORSØG.TRÆNINGSFORSØG.TRÆNINGSFORSØG.
Projekt på  Medicinsk Fysiologisk Institut.

Formålet er at undersøge effekten af fysisk træning på insulinfølsomheden i muskler. Herun-
der at identificere de proteiner som er ansvarlige for den øgede insulinfølsomhed man ser hos
veltrænede personer.

Der søges 10 raske mænd mellem 18 og 30 år, der kan kan gennemføre træningsprogrammet
i perioden 1juni til september 1999, efter nærmere aftale.

Henvendelse til Lektor Flemming Dela eller Laborant Jeppe Bach for nærmere oplysninger.
Telefon 35327457. Mail: F.Dela@mfi.ku.dk

FFFFFADL STØTTER KOSSOVOS OFRE.ADL STØTTER KOSSOVOS OFRE.ADL STØTTER KOSSOVOS OFRE.ADL STØTTER KOSSOVOS OFRE.ADL STØTTER KOSSOVOS OFRE.
Københavns kredsforenings bestyrelse  har i sidste uge besluttet at støtte krigens ofre i
Kossovo, ved at indkøbe 15 stk. Scherfig-plakater á 150,- kr.
De 10 af plakaterne vil blive ophængt hos forskellige studenterorganisationer m.v. De er som
følgende:
- MOK.
- FADL´s sekretariat.
- FADL´s hovedforening.
- FADL´s mødelokale.
- FADL�s vagtbureau.
- Medicinsk Studenterråd.
- IMCC.
- SIMS / GIMS mødelokalet.
- Studenterklubben.
- THALIA

De resterende 5 plakater udloves som gave i konkurrence. De 2 af vinderne er allerede fundet,
på FADL´s forrygende morgenmadsarrangement d. 1. maj.

VINDERNE AF SCHERFIG-PLAKAT ER:

- DENNIS (HOLD 306)
- JACOB BJERRUM (HOLD 502).

Plakaterne kan afhentes på FADL´s sekretariat, ved fremvisning af ID. Tillykke med det!!

De tre sidste plakater til hjælp for Kossovo-ofrene kan vindes gennem en konkurrence, der
udkommer i MOK i næste uge.

FADL

Annoncer & Indre organer
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Vagtbureauet
SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 26/4 -1999 - 02/5-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt           %
07-15
bestilt 14 10 11 12 22 11 7 87
udækket  1  0 1 0 0 3 0 5 6
15-23
bestilt 22 18 11 16 18 11 11 107
udækket 3 0 0   0 0 0 0 3 3
23-07
bestilt 26 21 17 22 18 11 8   123
udækket 6 0 0 1 0 1 0 8 6
ialt
bestilt 62 49 39 50 58 33 26 317
udækket 10 0 1 1 0 4 0 16 5

dæknings %
84    100 98 98 100  88    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:    26/4 -1999  - 2/5 -1999

man tirs ons Tors fre lør søn       ialt
ledige hold 2 4 3 4 2 2 3
arbl. vagter 9 8 12 8 8 3 4            52
planlagte vagter 21 21 21 21 21 21 21        147

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 VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER 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:
kl. 6.00-9.00 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

MEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRA
VAGTCHEFERNEVAGTCHEFERNEVAGTCHEFERNEVAGTCHEFERNEVAGTCHEFERNE
Træffetider uge 18

Onsdag den 5. maj 14.00 � 15.00
Fredag den 7. maj 14.00 � 15.00
Mandag den 10. maj 14.00 � 15.00 (uge 19)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.

Vi har fået nye e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan nu skrive til os på følgende adresser:
lv@fadl.dk og cm@fadl.dk

Der er stadig flere ledige dagvagter, især på hverdage, så ring på chancen og få en vagt!
Eller er du træt af at skulle skrue ned for budgettet fordi eksamenslæsningen snart sætter ind?
Søg ind på ét af vore mange hold. Der er gode arbejdsvilkår og rigtig god løn, og samtidig ved
du, hvornår du skal på vagt i god tid forinden.

Venlig hilsen
Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!

Der er efterhånden mange af vores VT hjemme- og VT afdelingshold der mangler hold-
medlemmer. Derfor opfordres alle FADL medlemmer med minimum 150 VT timer, til at søge
på disse hold. Flere af holdene kræver ikke mere end 3-5 vagter per måned; så den faste
indkomst fra holdarbejdet kan sagtens kombineres med SU. Arbejde på hold giver dig også
mulighed for selv at bestemme hvornår du vil arbejde � og du er garanteret vagterne!
Holdstrukturen er noget helt specielt for FADL�s Vagtbureau, i det andre bureauer ikke tilby-
der denne funktion. Det er derfor vigtigt, at vi kan blive ved med at opretholde de aktive hold.
Så hvis du vil have en fast struktur på dit arbejde ved siden af studiet, opfordres du til
at søge på holdene herunder.

Venlig hilsen
Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !
BØRNEVENTILATØR � ER DET NOGET FOR
DIG?

3302 er Fadl�s børneflyverhold. Vi er et hyggeligt hold, som er meget efterspurgte og vellidte
på afdelingerne. Holdet er specielt uddannede til arbejdet med børn under otte år, og har
fortrinsret til vagter bestilt til disse patienter. Derfor har du hos os mere sikkerhed for at få de
vagter, som du planlægger, end på andre flyverhold.

Vi varetager i tæt samarbejde med sygeplejerskerne barnets pleje. Sygeplejerskerne ved at vi
har stor erfaring med pleje af børn, og vi får derfor lov til meget mere, end �almindelige�
ventiler: manuelventilation, sugning, bleskift (små portioner!), kontakt, leg o.s.v.

Forældre til små børn er ofte indlagt sammen med deres børn, og er således meget på stuen.
Derfor får vi en tæt kontakt til de pårørende og lærer en masse om patientkommunikation.

Hvis du overvejer at søge på permanenthold, så er det værd at bemærke, at de som regel
foretrækker ansøgere med BVT-kursus. Dette er dog som udgangspunkt ikke et krav på
børneflyverholdet, du skal blot kunne deltage på førstkommende BVT-kursus og forpligter
dig ved tilmelding på holdet til at tage kurset.

Holdet er noget for dig hvis du har lyst at:
- arbejde med børn
- udvide din kompetence som ventilatør
- stifte beskendtskab med et godt og vellidt hold
- få større sikkerhed for at få dine vagter
Krav:
- 3 vagter/måned
- 150 VT-timer
- Du skal tage førstkommende BVT-kursus, hvis du ikke allerede har det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Halfdan Lauridsen på 32 68
01 07 eller halfdan@mdb.ku.dk.

RIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALRIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGERYSEHOLD SØGER
1 ny Dialyseassistent1 ny Dialyseassistent1 ny Dialyseassistent1 ny Dialyseassistent1 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 plasmaseparationer, 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
sygeplejersker.
På afdelingen foregår der en del forskning, så der er gode muligheder for at skrive  OSVAL 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.

VB meddeler
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- gode og traditionsrige holdmøder.
- at blive  en haj til at stikke
Hvis du:
- er på fase II.
- består farmakologi og mikrobiologi  indenfor 1 år.
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min. 10 vagter pt. måned (et ufravigeligt krav)
- er sød. rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos Lasse Steen Ravn tlf. 38 33 77 80.

ANSØGNINGSFRIST:  Torsdag den 6. maj  1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtaler: Onsdag den 12. maj  1999 på afdelingen.

HÆMODIALYSEHOLDET 4202 PÅ HERLEV
SØGER 2-3 NYENYENYENYENYE MEDLEMMER.

Vi har det ultimative tilbud til dig som gerne vil være hæmodialyseassistent:

- oplæring i juli måned efter dine eksamener, men gerne tidligere
- alt det arbejde du orker, eller maks. 8 vagter/md.
- et rart og velfungerende hold

Inden for det sidste år er holdet vokset fra 6 til nu 12 medlemmer, og vi kan stadig ikke følge
med afdelingens behov.
Samtidig står vi over for et mindre generationsskifte da en del af os er ved at være færdige på
studiet. Nogle holder op og andre er gået på pension.
Og sidst men ikke mindst ønsker de fleste at have et arbejde ved siden af studiet og ikke
omvendt, så vi søger at gøre holdet af en sådan størelse at vi ikke skal tage uanede mængder
af vagter.

Så�har du lyst til:
- at arbejde på lige vilkår med de fastansatte sygeplejersker ?
- 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 ?   Så søg !

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang med mere.
Afdelingen har for tiden godt 100 patienter ud over midlertidige dialysepatienter på blandt
andet intensiv-afdelingen. Der er ansat ca. 45 sygeplejersker som vi har et utroligt godt
samarbejde med.

Atbejdstider:
- 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
- 4-10 vagter/md., dog min. 8 vagter/md. så længe vagtudbudet er så stort
- deltagelse i holdmødet 27/5 kl. 18.00 hvor der lægges vagter for sommeren.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student med efterfølgende 3 måneders
vagtbinding på min. 8 vagter/md.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag den 21. maj kl. 14.00.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Susanne el Nohi, tlf. 35 55 17 35 eller Helen Pedersen
tlf. 48 79 75 42.

HOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONAHOLD 4301 PÅ NEONATTTTTALKLINIKKEN PÅALKLINIKKEN PÅALKLINIKKEN PÅALKLINIKKEN PÅALKLINIKKEN PÅ
RH SØGER 2 VENTILARH SØGER 2 VENTILARH SØGER 2 VENTILARH SØGER 2 VENTILARH SØGER 2 VENTILATØRERTØRERTØRERTØRERTØRER

Vi tilbyder:
- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4

børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de

tilbudte vagter.
- Oplæring efter eksamen (eller med det samme).
- Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afde-
- lingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: VT-II kursus, 300-500 VT-timer. Ansøgere med neonatal/børneerfaring
foretrækkes.

Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede).
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.  Herefter 5-6 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. maj 1999 kl.12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

INTENSIV HOLD  4402 SØGER 2 NYEINTENSIV HOLD  4402 SØGER 2 NYEINTENSIV HOLD  4402 SØGER 2 NYEINTENSIV HOLD  4402 SØGER 2 NYEINTENSIV HOLD  4402 SØGER 2 NYE
VENTILERVENTILERVENTILERVENTILERVENTILER

Permanenthold 4402,  på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2 nye ventiler til indsupplering.

Vi er 15 på holdet, 7 kvinder og 8 mænd, som ca. tager 8 vagter pr. måned. Vagterne 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. Neonatale hjerteoperede, coronar bypass
patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og der arbejdes 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
overvære operationer, m.m.

For at komme på holdet skal du:
- Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.
- Tage ca. 8 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der være

mulighed for at gå �på pension�.
- Have bestået Fase I.

Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter; alle er aflønnede.

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

Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. maj 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  forefin-
des.

AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 6AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 6AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 6AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 6AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 6
MEDLEMMERMEDLEMMERMEDLEMMERMEDLEMMERMEDLEMMER

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: 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 afdelingen.
Du skal kunne deltage i holdets næste holdmøde tirsdag den 27. april kl. 16.00.

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. 6. maj 1999  kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have
mulighed for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere.

Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

VTVTVTVTVT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE-HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE-HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE-HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE-HJEMMEHOLD 4604 SØGER TO NYE
HOLDMEDLEMMER PR. 1/6-99HOLDMEDLEMMER PR. 1/6-99HOLDMEDLEMMER PR. 1/6-99HOLDMEDLEMMER PR. 1/6-99HOLDMEDLEMMER PR. 1/6-99

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 12-årig dreng med sølvkanyle i hans hjem på
Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fredage og lørdage.

Krav:
- Minimum 150 VT-timer
- Du skal kunne deltage i holdmødet den 27.5.99 klokken 17.00
- Du skal kunne tage 3-5 vagter om måneden
- Du skal være glad for børn

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Nahid Heydarpanah på tlf.: 43 46 39 52
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. maj 1999 klokken 12.00 på Vagtbureauet.

VENTILAVENTILAVENTILAVENTILAVENTILATØRHOLD 4607TØRHOLD 4607TØRHOLD 4607TØRHOLD 4607TØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND.NORDSJÆLLAND.NORDSJÆLLAND.NORDSJÆLLAND.NORDSJÆLLAND.

Grundet stor studieaktivitet på vores gode stabile hjemmehold, søger vi indsupplering af 2 nye
holdmedlemmer med tiltrædelse snarest.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols- og respiratorbruger.
Arbejdet består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator,tube og katheter-
skift,
daglige indkøbsture etc. Vi får i dagtimerne ca.5 timers ekstra hjælp til løft m.m. af andet
personale.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende. Transporten foregår nemt, hvadenten du
foretrækker eget køretøj, eller tager S-toget fra hoved-banegården. Der ydes 1 times transport
hver vej.

VB meddeler
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Kvalifikationskrav: Min. 100 vt-timer, gerne nogen intensiv og psyk. er-faring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 3-5 vagter mdl. og desuden skal du have kørekort.

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

Ansøgningsfrist :Mandag den 10. maj 1999 på vagtbueauet.

Yderligere oplysninger Peter TLF: 44 95 92 09.

HJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER  3
NYE VENTILATØRER
GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTGRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTGRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTGRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGTGRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGT......

Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter -
søger vi 4 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 tvillingebror. 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
holdmøder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:
- Min 150 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. 4 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet.

Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang.
Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Andersen på 32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: torsdag den 6. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

NYT MVS-HOLD 5402 SØGER 5 NYENYT MVS-HOLD 5402 SØGER 5 NYENYT MVS-HOLD 5402 SØGER 5 NYENYT MVS-HOLD 5402 SØGER 5 NYENYT MVS-HOLD 5402 SØGER 5 NYE
MEDLEMMER.MEDLEMMER.MEDLEMMER.MEDLEMMER.MEDLEMMER.

Holdet skal arbejde på Diakonissestiftelsens afd. 4, hvor MVS hold 5404 også holder til.
Arbejdet foregår på to genoptræningsafdelinger.
Arbejdstider
Mandag - søndag fra kl. 15.30 til 23.30; i lige uger.
Krav
- Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi.
- Ca. 4 vagter pr. måned.
- Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier.
- MVS kursus; har du ikke dette holdsættes du på først kommende kursus.
- Kunne deltage i konstituerende holdmøde

mandag den 10. maj 1999 kl. 14.00 på  vagtbureauet.
- Kunne afholde vagter fra uge 20.

Ansøgere med bestået MVS-kursus har første prioritet.
Oplæring
Afdelingen står for oplæringen.
Ansøgningsfrist
Torsdag den 6. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Yderligere information
Vagtcheferne.

MVS-HOLD 5404 SØGER 1 NYT MEDLEMMVS-HOLD 5404 SØGER 1 NYT MEDLEMMVS-HOLD 5404 SØGER 1 NYT MEDLEMMVS-HOLD 5404 SØGER 1 NYT MEDLEMMVS-HOLD 5404 SØGER 1 NYT MEDLEM

Vi arbejder på Diakonissestiftelsens afd. 4. Arbejdet består i at være ansvarshavende natsyge-
plejerske for to genoptræningsafdelinger, hvor vi bl.a. står for uddeling af p.n. medicin.
Derudover er der en nødkaldsfunktion til 3 tilknyttede blokke med beskyttede boliger. På
vagterne kommer du til at arbejde sammen med en rutineret sygehjælper, og arbejdet er absolut
roligt og overkommeligt.

Arbejdestider: Man � søndag fra kl. 23.15 til 07.15

Krav:  -  Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi
-  Ca. 4 vagter pr. måned
-  Du skal kunne deltage i vores næste holdmøde torsdag den 27. maj
-  Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier
-  MVS-kursus ses gerne, men er ingen betingelse

Oplæring: En følgevagt med et holdmedlem

Ansøgningsfrist: Den 20/5-1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere information: Holdleder Lene Ringholm 35 37 41 55.

UNDERUNDERUNDERUNDERUNDERVISER SØGES TIL VTVISER SØGES TIL VTVISER SØGES TIL VTVISER SØGES TIL VTVISER SØGES TIL VT-II KURSET-II KURSET-II KURSET-II KURSET-II KURSET

Vagtbureauet søger en underviser til VT-II kurset (børneventilatørkurset). Du skal kunne
undervise på næstkommende semesters kurser, begyndende omkring september 1999.
Pensum omfatter blandt andet følgende:
- Almen og speciel børnepleje
- Ernæring
- Børn på hospital
- Børnemateriel
- Observationer
- Monitorering
- Respirationsinsufficiente børn
- Akutte situationer med børn
- Psykisk pleje
- Forældre

Kvalifikationer:
Du skal have lyst til at undervise. Du skal være rutineret børneventilatør og skal have arbejdet
på et af FADL�s børneventilatørhold (for eksempel GN-holdet). Har du undervisningserfaring,
er dette naturligvis en fordel. Ydermere vil det være en fordel, hvis du også har erfaring med
lidt større børn.

Arbejdstid og løn:
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 245,- kr. per time.
Der afholdes i øjeblikket to kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler per
år. Du skal undervise sammen med en anden til alle timerne.

Ansøgningsfrist:
Skriftlig ansøgning stiles til vagtcheferne og sendes til
FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2. sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er mandag den 10. maj 1999 klokken 12.00

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
vagtcheferne på telefon 35 24 54 04.

Har du en god ide til et studentersocialt arrangement, men
mangler penge, så fat mod!

Bogladen har nemlig øremærket penge til studentersociale formål.
Vi støtter gerne projekter der kan styrke det studentersociale liv på Panum, men giver ej
�driftsstøtte�, dvs. støtter et projekt vedvarende. Opstartshjælp og  især engangsudgifter
hjælper vi gerne med.

Ansøgningsfristen er den 1. Juni 1999

Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen. Der skal være et gennemsku-
eligt budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson. Endvidere
ønsker vi at vide, om der er søgt penge andre steder. Hent eventuelt en vejledning i
Panumbogladen hvor ansøgningen også skal afleveres, eller se vores hjemmeside på adres-
sen: www.universitetsbogladen.dk
De øvrige ansøgningsfrister er 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Vi håber at se en masse initiativrige ansøgninger.

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

Bogladen

Bøger sælges
9.semester socialmedicin
Klinisk Socialmedicin,  Michelsen/Modvig/o.a.
Sociale Ydelser �99, Forsikringsoplysningen

Sælges samlet for 290 kr.
Tlf. 39 29 70 41

VB meddeler & Indre organer
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NYT  FRA  IMCC
EXCHANGE
KUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG ATTTTT:::::
-opleve hospitalsvæsenet under eksotiske himmelstrøg?
-blive guidet gennem Barcelonas natteliv af spanske
medicinstuderende?
-lære at sige �hvor gør det ondt?� på bulgarsk?

-----Så tag på en måneds klinisk ophold i et af vores exchange lande-----

Vi har lavet en aftale med de andre nordiske landes exchangegrupper om at �dele� de reste-
rende pladser for ´99 med hinanden.
Derfor er der stadig mulighed for at komme afsted i �99 !! - og vi kan desuden tilbyde pladser
i lande, hvor vi ikke før har kunnet sende folk afsted til.

Land Ledige pladser Land Ledige pladser

Brasilien* 1 Bulgarien 1
Estland * 1 Grækenland 7
Holland 1 Jugoslavien 1
Israel * 3 Kroatien 4
Kuwait 1 Litauen* 2
Makedonien 1 Mexico 1
Portugal 4 Polen 2
Rumænien 2 Sudan 1
Taiwan 1 Tjekkiet * 1
Tyrkiet * 2 Tyskland* 6
Østrig 4

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 til. Alle steder vil du kunne tale engelsk med lægerne.
Opholdet tæller som 4 ugers VKO, hvis du er på 8.sem. eller længere. Er du på 3.sem., kan
du få opholdet godkendt som din 3.sem. klinik.

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:

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

på IMCC kontoret i lokale 9.2.2.
- eller tag en folder fra hylden udenfor IMCC kontoret.

Kærligst Exchange

SOL OG SOMMER OG MASSE AFSOL OG SOMMER OG MASSE AFSOL OG SOMMER OG MASSE AFSOL OG SOMMER OG MASSE AFSOL OG SOMMER OG MASSE AF
OPLEVELSER, PÅ TVÆRS AF STUDIEOPLEVELSER, PÅ TVÆRS AF STUDIEOPLEVELSER, PÅ TVÆRS AF STUDIEOPLEVELSER, PÅ TVÆRS AF STUDIEOPLEVELSER, PÅ TVÆRS AF STUDIE
OG LANDEGRÆNSER.OG LANDEGRÆNSER.OG LANDEGRÆNSER.OG LANDEGRÆNSER.OG LANDEGRÆNSER.
-Er det noget for dig, så bliv minimentor.

At være mini-mentor betyder at du, sammen med en gruppe danske studerende, er mentor for
en gruppe udenlandske studerende i 1 måned.

Den danske gruppe planlægger et socialt program, med forskellige aktiviteter, for den uden-
landske gruppe. Det kan feks være et besøg på byens hotte diskoteker, en strandtur, på
museer, i tivoli, en middag, kultur, en privat fest, musik cafe eller hvad i nu kan finde på i den
gruppe.

For at være med skal du:
- Have lyst til at lære nye mennesker at kende.
- Have tid i enten juli, august eller september. (arbejdet vil tage ca 5-10 aftner på en måned, alt
efter hvad i beslutter)
- Din stuideretning er underordnet.

For flere informationer og tilmelding, kontakt da
Rebekka Slagor,   rslagor@mdb.ku.dk eller på telefor 35374920

IMCC

SEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSEN
Hjææælp vi mangler mandlige ansøgere...

Af en eller anden grund tiltrækker Sexekspressen flere kvindelige ansøgere end mandlige. Vi
har i øjeblikket dobbelt så mange kvindelige ansøgere som mandlige. Det er vi meget kede af
da vores projekt kræver at vi har halvt af hver.
Og det stiller os i den kedelige situation, at vi er nød til at frasortere kvindelige ansøgere, hvis
vi ikke får flere mandlige ansøgere. Derfor endnu et opråb til jer mandlige medicinstuderende,
der kunne have lyst til at søge.

Jeg vil pointere at det ikke kræver noget arbejde før i sommerferien, hvor man skal deltage på
vores ugeseminar den 23. juli til den 30. juli.

PROJEKTET ER VKO-GODKENDT!

Hvis du skulle være interesseret så skriv til sexekspressen@mdb.ku.dk eller aflever en slip
med dit navn, din adresse, e-mail og telefonnummer på IMCC-kontoret. Hvis du vil vide mere
kan du ringe til Rie på 33 25 08 15.

Med venlig hilsen

Sexekspressen

PRAKTIKANT I TROPERNE!!PRAKTIKANT I TROPERNE!!PRAKTIKANT I TROPERNE!!PRAKTIKANT I TROPERNE!!PRAKTIKANT I TROPERNE!!
Denne annonce har en gang tidligere været bragt her i
MOK, men eftersom der har været problemer med at få
den bragt i �OBS!� og �ACUTA� (Odense- og
Århus-bladene) inden vores tidligere ansøgningsfrist,
ser vi os nødsaget til at flytte ansøgningsfristen til den
20. maj. De personer, der på nuværende tidspunkt HAR
søgt om PIT-ophold, skal selvfølgelig ikke søge igen!!

Vi har et enestående tilbud til dig!! Udvid din horisont samtidig med, at du får et indblik i et 3.
verdens lands kultur og sundhedsforhold. PIT (Praktikant I Troperne, en undergruppe af

MEDICINSK FILOSOFISK FORENING KØBENHAMEDICINSK FILOSOFISK FORENING KØBENHAMEDICINSK FILOSOFISK FORENING KØBENHAMEDICINSK FILOSOFISK FORENING KØBENHAMEDICINSK FILOSOFISK FORENING KØBENHAVNVNVNVNVN

Afholder stiftende generalforsamling
d. 16 juni kl. 20.00 på Skydebanegade 48, 3.th 1709 Kbh. V.
Alle er velkomne.
Eventulle spørgsmål vedrørende arrangementet kan besvares
af Rikke Møller Pedersen på  tlf. 35430807

OPLÆGSREVISIONOPLÆGSREVISIONOPLÆGSREVISIONOPLÆGSREVISIONOPLÆGSREVISION
Da vi skal have koordineret vores fortsatte indsats udi vores projekt, afholder vi møde onsdag
d. 12, kl. 15.00 i Glubben.....
Såfremt i ikke møder op vil i blive dræbt og slået ihjel, medmindre i har mailet et velbegrundet
afbud til isbye@mdb.ku.dk eller fassi@e-postboks.dk

FAS!

Rusnews

IMCC) formidler kontakt til troperne: Indien, Sydamerika og Afrika. Du har mulighed for at
komme ud på et 3 - 6 måneders hospitalsophold efter at have bestået første del. Foruden
bestået farmakologi, mikrobiologi og klinisk ophold forventer vi, at du søger om deltagelse på
Tropemedicinsk kursus, der afholdes hvert år i august måned på Københavns Universitet. Du
kan søge om at komme følgende steder hen:

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

ANSØGNINGSSKEMA: Afhentes på IMCC�s kontor

ANSØGNINGSFRIST: Torsdag d. 20/5 - 1999 kl. 14:00

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående kan du kontakte Christina på tlf.
35353945 eller på e-mail: virkelys@stud.mdb.ku.dk

Med venlig hilsen, PIT.

MFFK

Indre organer
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Hvem er i????

OPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASISGRUPPERNE OG
ANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANDRE FORENINGER PÅ PANUMANUMANUMANUMANUM
Rusvejledningen er godt i gang, og dermed er dette års
rusbogsredaktion også startet med at forberede dette års
RUSBOG.
Bogen som alle de kommende russere får tilsendt sammen med rustursinvitationen. Rusbogen
er en opslagsbog, hvor man kan slå op og læse om de forskellige tilbud der er på Panum. Hvor
man skal søge et sted at bo, hvordan det er at starte på studiet og hvordan det er at blive læge
osv. osv.
Derfor har jeres basisgruppe, forening m.m., nu muligheden for at sende jeres nye indlæg til
rusbogen. Husk at indlægget skal beskrive hvad, hvem og helst hvor i er, og hvordan man
kontakter jer. Hvis i ikke bliver kontaktet af en fra rusbogsredaktionen i løbet af de næste par
uger, og man mener at have et indlæg der bare et et must for rusbogen, kan man kontakte
undertegnede via e-mail eller smide sit indlæg i MOK's postkasse (lokale 9.2.1). Indlægget
skal helst sendes som en attachet fil, enten i Word eller Wordperfect. Der må meget gerne
vedlægges billeder og logoer, og vi kan desuden gøre opmærksom på MDB's glimrende
scanner.

Vi mangler bl.a. indlæg fra følgende grupper, foreninger og 'netværk':

Panumkoret
Læger mod Kernevåben
Panumse
P'18
LFEM
P'21
Kremasterklubben

Desuden vil vi meget gerne have et kapitel i rusbogen der henvender sig til studerende med en
ikke-dansk baggrund. Så er du eller i fra for eksempel:

Sverige
Pakistan
Iran
Algeriet
Norge
Island
Færøerne
Findland
eller generelt fra Langbortistan...

...og har i en gruppe, forening eller et kontaktnetværk, så kontakt rusbogsredaktionen og vær
med til at fortælle de nye studerende, at  i eksisterer.

På rusbogsredaktionens vegne
Gordon
jehu@mdb.ku.dk

Hermed indkaldes til Studenterklubbens 17. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 25. maj 1999 kl. 1600

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det
Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum)

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overordnet plan,
diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere
(ris/ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig ind den 25/5 og få
kaffe og kage med os.
På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen
Jon L. Andersen

Studenterklubben

Husk at fredag d. 7 er  klubbens sidste
almindelige åbningsdag inden som-
merferien. Vi holder åbent til 24 og
samler ind til Læger uden grænser

Indre organer

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 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
Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

Semestrets sidste forestilling:

Cirkeline +
Brødrene Løvehjerte

Torsdag den 6. maj kl. 20.00
Pga. ophavsretlige forhold og DR 2 fremvisning
af "Festen" sidste søndag, ser P8n sig nødsaget til
at skride til handling.
Derfor viser vi på torsdag først et Cirkeline
kortfilmshow på 40 min. bestående af "Åh sik'en
dejlig fødselsdag", "2+2=5" & "Klodsmus" samt klas-
sikeren "Brødrene Løvehjerte" efter Astrid
Lindgrens verdensberømte roman om de to
brødre Jonathan Løvehjerte og Tvebakke.
P8n takker alle medlemmerne for denne sæson,
og ser frem til en ny og frisk omgang film i
Stud.Klubben i efterårssemestret 1999.
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HVAD MED ET NYT HOLD?
FADL har mange forskellige typer

hold, men på det seneste har det

været svært at få nye folk til mange af

dem.

Det kan der være gode grunde til,

men vi tror, at det også skyldes

uvidenhed – og det vil vi nu gøre

noget ved.

Derfor inviterer vi alle interesserede (SPV´ere, VT´ere, BVT´ere, MVS´ere og

DIG) til en hyggelig og informativ eftermiddag i

Lundsgaard fredag den 7. maj fra 16.00 til ca. 17.00.

Nogle af FADL´s hold kommer og fortæller lidt om dem selv. Kom og få svar

på dine spørgsmål og få måske aflivet nogle myter.

ALLE ER VELKOMNE , HVIS DU MØDER FREM, SÅ GIVER FADL EN ØL

FADØL


