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KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

INDTEGNING

Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vinteren 1999/00

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perioden:

mandag den 13. september - fredag den 17. september 1999
(begge dage inkl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum 55a.

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag-onsdag-torsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00
tirsdag kl. 9.00-16.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du tilmelder dig skal de forevises ved indtegningen.

Du behøver ikke længere at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores eksamenssystem. Du kan
derfor lægge dine tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem med posten (dog ikke, hvis du skal vise en dispensation ifm.
eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: I skrivende stund forventes det, at tilmeldingssystemet på WWW (Selvbetjening for Studerende) vil være klar
til denne termin. Hold dog selv øje med hjemmesiden på:
www.ku.dk/selvbetjening/.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Studerende, som ikke fik afleveret deres attesthæfter til registrering i efteråret 1997 skal medbringe deres attesthæfter til indtegningen
så gennemførte kurser kan blive registreret. Dette er en betingelse for at blive indkaldt til eksamen.

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på Selvbetjeningsbilledet på
WWW på adressen www.ku.dk/selvbetjening/. Samme sted kan du se dine gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegningen blive hængt lister op på tavlen
ved eksamenskontoret, der viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Der gøres opmærksom at tilmelding til kemi-tentamen i februar 2000 først vil foregå i november/december 1999. Hold øje med opslag
og MOK til den tid.
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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".
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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 1 årg. 32
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: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:

Denne                               redaktion:
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Redaktionelt

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:
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, afsnit 152, 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

MØDE 08-99, STUDIENÆVN FOR MEDICIN 19.
MAJ 1999 KL. 15.00 LILLE MØDESAL, PANUM
INSTITUTTET

Tilstede Finn Bojsen-Møller, Niels Høiby, Louise Isager, Poul Jaszczak, Jens-Ulrik Jensen (fra
kl. 16.30), Lisbeth Ludvigsen, Christopher Schäfer (suppl. for Klara Naver), Simon Serbian.
Endvidere deltog Margit Skousen (studievejl.),  Grete Rossing. Under punkt 6 deltog endv. Leif
Christensen (studieadministrator).
Afbud Asger Dirksen, Pernille Due, Klara V. Naver.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 07-99
4. Studieplan
5. Eksamensplan efterår/vinter 1999/2000
6. Retsgrundlag for definition af 1. studieår
7. Meddelelser

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
Studielederen meddelte, at en beslutning på sidste møde om ikke at imødekomme en

ansøgning om tidsfristforlængelse var blevet annulleret, idet den studerende med baggrund i
sagens særlige karakter allerede tidligere havde fået bevilget det ansøgte.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 07-99 godkendt uden bemærkninger.

ad 4 Studieplan
Samtlige kommissorier var blevet gennemgået i de relevante semesterudvalg.  I diskussionen
omkring kommissorierne for Patobiologi og Kliniske færdigheder inkl. kommunikation blev der
udtrykt bekymring for, at begge kurser ville blive så omfangsrige, at der meget vel kunne blive
tale om en betydelig udvidelse af curriclet. På den anden side skulle det også klart fremgå, at de
to studieelementer var vigtige, og at pensum fra undervisningsforløbene evalueres i forbindelse
med øvrige eksaminer i de pågældende semestre. Der blev af disse grunde lagt megen vægt på,
at der for begge områder måtte udarbejdes klare og let forståelige målbeskrivelser, som gjorde det
muligt for studienævnet at vurdere det fremtidige volumen og indhold af disse to nye kursus-
områder.

ad 5 Eksamensplan efterår/vinter 1999/2000
Det reviderede forslag blev gennemgået. Studienævnet fandt ikke, at de på sidste møde foreslåede
ændringer var imødekommet. Nævnet ønskede, at eksamen i Tidlig almen medicin og sundheds-
psykologi afholdes i uge 48. Hvis synopser afleveres senest d. 18. november vil der være 2
weekends til rådighed for retningen (det samme som er gældende for andre skriftlige eksaminer).
Vedrørende 6. semester eksaminer ønskede man anatomi II spot flyttet til 1. december og mundt-
lig anatomi II til uge 49 (6.-10. december). Endvidere ønskedes eksamen i biokemi afviklet før
eksamen i fysiologi.
Tages op igen på næste møde.

ad 6 Retsgrundlag for definition af 1. studieår
De generelle regler i eksamensbekendtgørelsen er ganske klare: En studerende skal inden ud-
gangen af 2. semester efter studiestart indstille sig til de prøver/eksaminer, der ifølge studieordningen
ligger inden udgangen af 2. semester (Kemi, Anatomi 1og TAS) og prøverne/eksaminerne skal
være bestået senest inden udgangen af 4. semester (andet år) efter studiestart. Begge dele (indstil-
ling og beståelse) er en forudsætning for at kunne fortsætte studiet.
I forbindelse med sager om optagelse udenom KOT (den koordinerede tilmelding), dvs. på
grundlag af studier i udlandet eller ved studieskift og ved tidlig overflytning fra medicin i Århus
eller Odense betragtes TIAS ikke som en del af 1. studieår, idet vi ellers formelt ville afskære
mulighederne for tidlig overflytning og optagelse udenom KOT. (I så fald ville vi være nødt til at
acceptere deres ansøgninger gennem KOT og risikere at sådanne personer optog en fuld studie-
plads på 1 år)

ad  7 Meddelelser
a. Fra Studieadministrationen, Fiolstræde var modtaget korrektureksemplar af Bekendt-

gørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. samt kopi af
skrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. ændret optagelsessystem fra 1999 og kvote-
fastsættelse. Materialet udsendes til nævnets medlemmer.

b. Studielederen erindrede om AMEE-møde i Linköping 29. aug. til 1. sept. 1999.
Udfyldt tilmeldingsblanket skal afleveres i sekretariatet inden udgangen af maj.

c. Studielederen havde deltaget i NFMU-møde i Bergen. Federationen har i en periode
levet en hensygnende tilværelse. Mødet i Bergen havde udover generalforsamling haft turnus-
uddannelse påprogrammet.

d. De studerende beklagede sig over, at embryologiundervisningen flere gange var
blevet aflyst/flyttet uden nærmere forklaring. Finn Bojsen-Møller ser på sagen.

e. På grund af den verserende konflikt på sygeplejerskeområdet har der været proble-
mer med undervisningen i anæstesiologi. Klinikudvalgene vil blive anmodet at undersøge pro-
blemet.

f. Margit Skousen oplyste, at der var blevet ansat en studenterpræst. Udover det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal han betjene det Naturvidenskabelige Fakultet og være
præst ved Sct. Andreas kirken.

ad  8 Eventuelt
Finn Bojsen efterlyste navne på medlemmer til VKO-udvalget.

ref.   Grete Rossing

MØDE 09-99, STUDIENÆVN FOR MEDICIN 9.
JUNI 1999 KL. 15.00,  MØDELOKALE 9.1.68,
PANUM INSTITUTTET.

Tilstede Birthe Glenthøj (suppl. for Asger Dirksen), Nina Grosman (suppl. for Niels Høiby),
Poul Jaszczak, Jens-Ulrik Jensen, Robert Jørgensen (suppl. for Louise Isager), Lisbeth Ludvig-
sen (fra kl. 16.15), Klara V. Naver, Simon Serbian, Klaus Witt (suppl. for Pernille Due).
Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Palle Rasmussen (studievejl.),  Berit
Brix, Grete Rossing.
Under Personsager deltog endv. Ulrik Bodholt (studievejl.) og Gitte Birkbøll.
Afbud Finn Bojsen-Møller, Jens Bülow (suppl. for Finn Bojsen-Møller), Asger Dirksen,
Pernille Due, Niels Høiby, Louise Isager.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 08-99
4. Studieplan
5. Eksamensplan efterår/vinter 1999/2000
6. Afmeldingsfrister i forbindelse med syge-/reeksamen
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 6: Afmeldingsfrister i forbindelse med syge-/reeksamen blev tilføjet. Dagsorden herefter
godkendt.

ad 2 Personsager
To ansøgninger om tilladelse til at afvikle cellebiologi (4. semester) før 3. semester-

kurserne blev imødekommet, idet der var tale om to studerende, som var optaget på kursus i
cellebiologi i forbindelse med NORDPLUS ophold ved Lunds Universitet i  efteråret 1999.

En indsigelse mod udskrivning fra studiet blev afvist.
Ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af fase I blev ikke imødekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 08-99 godkendt med enkelte tilføjelser/klarificeringer.

ad 4 Studieplan
Arbejdsgrupper vedr. Patobiologi og Kliniske færdigheder inkl. Kommunikation er anmodet om
at påbegynde arbejdet. Til gruppen vedr. Patobiologi er peget på Jesper Brahm som formand og
til gruppen vedr. Kliniske færdigheder inkl. Kommunikation på Torben Schroeder.
Semesterudvalgene har taget den reviderede tidsplan til efterretning.

TILBAGE PÅ PINDEN
Ja så ruller semesteret igen og her på redaktionen håber vi, at I har haft en rigtig dejlig ferie.
Da det første MOK altid er præget af en smule �sund� kaos med diverse computernedbrud o-lign,
har det været en travl dag her på redaktionen. Vi har dog noteret os prinsefødslen på Riget i lørdags
og selvfølgelig blev det, fuldstændig som forudset her på Danmarks mest royale kommunikations-
organ, en dreng. Barnets navn bliver, som vi allerede kunne afsløre i april, DANHONG.
Nå tilbage til det useriøse. MOK�s mangeårige ansvarshavende redaktør Torben Larsen er blevet
færdig som læge, og undertegnede er blevet �presset� til at løfte den tunge arv.
Ellers står vi foran en fornyelse af MOK�s layout, der gerne skulle være klar om ca 2 uger. Mere
om dette i næste nummer.
Endnu engang velkommen til MOK.
MOK-red/Jon (ansvarshavende)

MOK & Studiet
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Studielederen refererede fra møde i kontaktudvalg mellem sundhedsstyrelsen og de sundheds-
videnskabelige fakulteter med deltagelse af repræsentanter fra Undervisningsministeriet.

ad 5 Eksamensplan efterår/vinter 1999/2000
Tredje udkast til eksamensplan blev gennemgået. På grund af dissektionskursus, som strækker
sig over ugerne 48 og 49, havde nævnets ønske om afholdelse af  eksamen i Tidlig Almen
medicin og Sundhedspsykologi før eksamen i anatomi I ikke kunnet imødekommes.  Studie-
lederen skulle undersøge mulighederne for at dissektionskurset rykkes til ugerne 49 og 50 for
derved at frigøre uge 48 til eksamen i TAS. Eksamensplanen herefter godkendt.
Det har efterfølgende vist sig ikke at være muligt at flytte dissektionskurset. Studieadministrationen
arbejder pt. på finde andre muligheder for sikre tid til afholdelse af eksamen i psykologi inden
dissektionskurset.

ad 6 Frameldingsfrister i forbindelse med eksamen.
Studienævnet besluttede at fristen for afmelding til eksamen i fysiologi blev afkortet til

3 dage. Beslutningen gælder kun dette semester.

ad  7 Meddelelser
a.  Fra administrationen forelå meddelelse om, at Jens Bo Jensen ansættes i et 3-årigt

forskningsprofessorat i human motor control ved medicinsk Fysiologisk Institut fra 1. oktober
1999.

b.  Studielederen anmodede studenterrepræsentanterne om at udpege en eller to stu-
denter til at deltage i styregruppearbejde i forbindelse med et IT-baseret undervisningsprojekt,
som forventes finansieret via EU.

ad  8 Eventuelt
På forespørgsel oplyste studielederen, at eksamen i Akut patient fremover afholdes som en �3-
stations eksamen� ved alle tre klinikudvalg. Formen har med stor succes været kørt som pilotpro-
jekt ved Klinikudvalget Københavns Amt.

Det tidligere annoncerede studienævnsmøde onsdag d. 30. juni 1999 aflyses.
Næste møde: onsdag d. 25. august 1999.

 ref.   Grete Rossing

4. Meddelelser fra sekretariatet
Planlægningen af efterårssemestret 1999 er færdig. Materialet er udsendt til korrekturlæsning.
Efterfølgende har enkelte afdelinger haft nye ønsker til, på hvilke tidspunkter undervisningen fra
de pågældende afdelinger skal ligge. Klinikudvalget besluttede, at da de pågældende undervisere
har haft mulighed for at �ønske� på den tidligere udsendte minus-skema-dage-blanket, kan vi
ikke på nuværende sene tidspunkt ændre i planlægningen. Sekretariat vil lade denne meddelelse
gå videre til de involverede.
Sekretariatet har modtaget kopi af �klage� fra studenterne på 8. semester. Klagen anfører, at mere
end 4 studenter af gangen på kir.gas.afd. Hvidovre Hospital er for meget, se i øvrigt punkt 6.
Sekretariatet har i samarbejde med kir.gas.afd. forsøgt at løse problemet for forårssemestret, bla.
ved at en student er på vagt hver dag.

5. Meddelelser fra studenterne:
Studenterne havde bemærkninger til kvaliteten af de kliniske ophold på de kirurgiske afdelinger.
Skadestuefaciliteterne må udnyttes lidt bedre. Det drøftedes, om studenterne ville have udbytte af
at gå mere i vagt og evt. afspadsere dagen efter en vagt.

6. Meddelelser fra studienævnet for medicin:
Se punkt 3.

7. LKF-Udvalg
Søren Prins redegjorde endnu en gang for LKF-udvalget. Meningerne om færdighedstræning i
patientkontakt er delte. Det første kursusforløb særdeles tilfredsstillende, men de efterfølgende
kurser har været mere besværlige. Forslaget er, at flytte kommunikationstræningen ud til hospi-
talerne. Det foreslås, at de enkelte hospitaler forsynes med et videokamera, som kan optage �real
life� patientkontakter. Båndene kunne herefter afspilles på LKF, og der kunne finde en gentagelse
sted, hvilket kunne være udbytterigt for studenterne. Gorm Jensen lovede endnu en gang at
drøfte situationen med LKF.

8. Klinikudvalgets fremtid
Udskudt til næste møde.

9. Valgprocedure
Vi diskuterede de nuværende regler for valg til Klinikudvalget. Reglerne er uklart formuleret.
Gorm Jensen vil kontakte studielederen mhp. klarifikation.

10.Eventuelt
Intet at bemærke.
Gorm Jensen
Formand for Klinikudvalget

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 06.04.99
HVIDOVRE HOSPITAL

Til stede: Overlæge Hans Perrild, stud. med. Jacob Ravn, stud. med. Kasper Iversen, stud. med.
Laurids Bune, stud. med Søren Prins, overlæge Gorm Jensen.
Fra
sekretariatet: Sekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af sidste klinikudvalgsmøde den 04.02.99 godkendt med enkelte kommentarer, som
dog ikke medførte rettelser.

3. Meddelelser fra formanden
Ved Studielederens møde med Klinikudvalgene gav Studielederen udtryk for et ønske om at øge
kapaciteten. Samtidig ønskede Studielederen en redegørelse for resultatet af re-organisation på
H:S hospitaler mhp. inddragelse af nye klinikker i studenterundervisningen.
Hans Perrild: På Bispebjerg Hospital varetager Klinik I undervisningen af 10 studenter på klinisk
ophold og klinik Y 4 studenter på klinisk ophold, 8 semester. Reumatologisk afdeling og geria-
trisk afdeling er ikke inddraget i studenterundervisningen. Det ville være ønskeligt, hvis de på-
gældende afdelinger kunne inddrages i studenterundervisningen. Geriatrisk klinik indgår i vag-
ten og opfylder således kravene til studenterundervisning. Tilstedeværende studenter gjorde
imidlertid opmærksom på, at 10 uger på geriatrisk afdeling kunne forekomme overvældende.
Reumatologisk afdeling indgår ikke i vagten, men repræsenterer en fremragende ressource i
studenterundervisningen, idet der er tale om en stor klinik med et bredt patientklientel. Vagt-
tilstedeværelse for studenter kunne sikres ved, at studenter var i AMA. Det kunne beregnes, at
der, under forudsætning af at hver vagthavende reservelæge fulgtes af en student, var plads til
yderligere 3 studenter i Medicinsk Center på Bispebjerg Hospital. Der kunne etableres en rotations-
ordning mellem de forskellige klinikker mhp., at studenterne fik lidt bredere klinisk erfaring.
På Hvidovre Hospital har Medicinsk Center fået 3 nye klinikker, nemlig Lungemedicinsk klinik,
Geriatrisk klinik og Apopleksiklinik. Lungemedicinsk klinik har 30 senge og et bredt indtag af
medicinske patienter. Geriatrisk klinik får omkring 60 senge. Geriatriske patienter er basalt set
medicinske patienter, der er blevet gamle. Geriatrisk og Medicinsk center deltager i vagten og
begge klinikker kunne udmærket inddrages i studenterundervisningen på klinisk ophold. Begge
klinikledelser har erklæret sig villige til at deltage i studenterundervisningen. Apopleksiklinikken
har 40 senge, med bredt akut neurologisk indtag. Specielle neurologiske patienter henvises til
Rigshospitalets neurologiske afdeling. Da klinikken har akut tilsynsforpligtigelse for hele Hvid-
ovre Hospital, har man imidlertid en bred neurologisk klinik. Der arbejdes med planer om at
tilknytte et Hjernetraumecenter til Apopleksi-klinikken. Apopleksiklinikken ville i den sammen-
hæng blive meget attraktiv for studenterundervisningen. Der er således gode muligheder for at
udvide kapaciteten på medicinersiden. På kirurgsiden er situationen lidt anderledes. Der er ikke
kommet nye klinikker til, hverken på Hvidovre eller Bispebjerg Hospital. Meget tyder på, at
kapaciteten på de nuværende kirurgiske afdelinger, herunder skadestuerne kunne udnyttes bedre,
såfremt underviser-kapaciteten blev udvidet. Det ville være ønskeligt, hvis de store kirurgiske
afdelinger blev bestyrket med en ekstra tutor, der kunne dedikeres studenterundervisningen.
Efterfølgende drøftedes placeringen af 3. semester studerende. Det anses almindeligvis for en
plage, når man har både 3. semester og 7. semester studerende på afdelingen samtidig. Dette bør
undgås. Det drøftedes, om man kunne placere 3. semester studerende udenfor semesterperioden,
f.eks. i eksamensperioden, i august måned etc. ville kapaciteten af 3. semester studerende kunne
øges.
Hans Perrild orienterede om oprettelse af Det Kliniske Fællesinstitut, som inkoopererer alle de
kliniske institutter.

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 06.05.99
HVIDOVRE HOSPITAL

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 6/4 99
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra sekretariatet
5. Meddelelser fra studenterne
6. Meddelelser fra studienævn for Medicin
7. LKF-udvalg
8. Klinikudvalgets fremtid
9. Valgprocedure
10. Eventuelt

Til stede: Overlæge Hans Perrild, Overlæge Gorm Jensen, Afdelingslæge Peter Hesselfeldt ,
stud. med. Kasper Iversen, stud. med. Laurids Bune, stud. med Andreas Everbusch,
Fra
sekretariatet: Sekretær Lone Qvistgaard og Studentersekretær Adam von Cappeln.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat
godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Professor Marianne Schroll, Geriatrisk afd, BBH har opfordret klinikudvalget til at placere stu-
denter på afd. på 7. og 8. semester. Dette vil kræve ansættelse af en tutor.

Klinikchef Carsten Hendriksen, Geriatrisk afd, HH har også udtrykt ønske om at deltage i den
prægraduate undervisning. Afdelingen har kapacitet til at tage studenter i klinik på 7. / 8. semester,
samt at deltage i den formaliserede undervisning på 7. og 8. semester, men da afdelingen ikke er
i besiddelse af et lektorat, vil det ikke være muligt at undervise 10. og 12. semester.
Det blev fra studenterside bemærket, at det ville være uhensigtsmæssigt at optage hele det medi-
cinske klinikophold på 7./8. sem. med geriatri, hvorfor man kunne forestille sig en opdeling af de
10 ugers klinik i mindre enheder, evt. 2 ophold á 5 uger.

Reumatologisk afdeling, BBH vil også gerne deltage i studenterundervisningen, specielt have
studenter i klinik på 7./8. semester, men da afdelingen ikke har akut vagt, vil dette kun kunne
foregå i et tæt samarbejde med medicinsk center, I. Hans Perrild vil komme med forslag til en
rotationsordning, således at studenter i klinik på afd. I, vil få tid afsat til ophold på reumatologisk
afd.

Ad kapacitet på de kliniske afdelinger fastholdes det af Peter Hesselfeldt at Gas. Kir, HH kun har
kapacitet til 4 studenter i klinik ad gangen. jfr. April referat.

Hans Perrild informerede klinikudvalget om at han ligger i ansættelsesforhandlinger med en
student som sekretær på BBH. Sekretæren skal varetage udlevering af nøgler til læsefaciliteter
samt opsyn med undervisningslokalerne. Hele sekretærens virke vil være i tæt samarbejde med
sekretariatet på HH.

Studiet



5
4. Meddelelser fra sekretariatet
Sekretariatet orienterede om kapacitetsproblemer på 11. semester, idet den nuværende kapacitet
er 3 hold á 12 studenter, hvilket i praksis betyder, at klinikudvalget er nødst til at udlåne studenter
til KKA og KRH på 11. semester. Klinikudvalget var enige om at der måtte findes en løsning fra
F2000. En løsning på problemet vil betyde en udvidelse af undervisningsforpligtigelsen for
patologisk afd, HH og for de arbejdsmedicinske klinikker på BBH og KAS Glostrup, samt for
den centrale undervisning. Formanden og sekretariatet vil i forening arbejde mod at udvide ka-
paciteten på 11. semester.

Det blev foreslået fra studentersekretæren at der blev gennemført en analyse og efterfølgende
evaluering af undervisningen i medicin og kirurgi fra 7. semester til og med 12. semester. Studenter-
sekretæren laver en opgørelse over undervisningen i hhv. medicin og kirurgi fordelt på subspecialer
og en sammenligning de 3 klinikudvalg imellem. Analysen af undervisningen kommenteres og
der stilles forslag til forbedringer af studentersekretær Adam von Cappeln  i samarbejde med:
Medicin: Gorm Jensen og Hans Perrild
Kirurgi: Sten Rasmussen  og Peer Wille-Jørgensen

Fra studenterhold er der blevet udtrykt utilfredshed med at 3. semesters studerende og 7. / 8.
semesters studerende er i klinik  i samme periode. Det er især et problem på de kirurgiske afde-
linger, der allerede er hårdt presset kapacitetsmæssigt. Klinikudvalget må rette henvendelse til
universitetet om ændring af nuværende praksis og evt. at inddrage andre hospitaler i undervis-
ningen af 3. semester.

Ang. undervisningen i Psykiatri på 7./8. semester: Der er utilfredshed med undervisningen både
fra studenterhold og fra undervisernes side. Det er angivet i studieplanen af 1997 at undervisnin-
gen skal have form af samordningsklinikker imellem psykiatri og somatik. Man forestillede sig
i sin tid at klinikpatienten skulle være en patient, som den psykiatriske afdeling har gået tilsyn på.
Hans Perrild vil rette henvendelse til Birthe Glenthøj, BBH desangående, mens sekretariatet vil
tage kontakt til Tutor Afdelingslæge Anni Larsen, HH. Arbejdet med ændringen af formen af
undervisningen skulle gerne være færdigt til implementering E99.

5. Meddelelser fra studenterne:
Studenterne undrede sig over, hvorfor der ikke er blevet trykt referater fra klinikudvalgsmøde i
MOK i nogle måneder.
Dette skyldes at der har været problemer med sekretariatets E-mail, men efter at klinikudvalget er
flyttet til afsnit 152 skulle vi komme on-line snarest og derefter sende de ikke publicerede referater
til MOK.

Det blev foreslået fra Laurids T. Bune og Kasper Iversen at formulere et oplæg til Projekt/speciale
til brug for Forvaltningsuddannelsen på RUC. Emnet skulle være en evaluering af den prægraduate
kliniske undervisning af lægestuderende. Det være sig enten ved en enkelt afdeling, hospital eller
speciale. Laurids T. Bune og Kasper Iversen vil formulere en problemformulering til en sådan
opgave og på næste klinikudvalgsmøde vil vi diskutere dette, samt en kontrakt imellem de projekt-
skrivende RUC-studerende og den enkelte afdeling, Hospital eller klinikudvalget som helhed.

6. Meddelelser fra studienævnet for medicin:
Intet nyt

7. LKF-Udvalg
Intet nyt

8. Klinikudvalgets fremtid
Klinikudvalgssekretariaterne KKK og KRH vil samarbejde i større udstrækning end det hidtil har
været tilfældet. Dette vil løse nogle umiddelbare planlægningsmæssige problemer. I øvrigt er
klinikudvalgets fremtid så tæt knyttet til implementeringen af den nye studieplan, at det ville være
spild af kræfter at sætte en stor omlægning af klinikudvalgsstrukturen på dagsordenen.

9. Valgprocedure
Både Klinikudvalgsformand Gorm Jensen  og Klinikchef Hans Perrild har rettet henvendelse til
studielederen ang. reglerne for valg til klinikudvalget, men uden resultat. Hvis der skal afholdes
valg til klinikudvalget inden sommerferien skal der være klarhed om valgproceduren inden næste
klinikudvalgsmøde. Gorm Jensen og Hans Perrild retter igen henvendelse til Studielederen og
rykker for svar.

10.Eventuelt
Intet at bemærke.
Adam von Cappeln, Studentersekretær

REFERAT AF  2. MØDE I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS AMT DEN 17. MAJ 1999 KL. 15.15

Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL),  Jan Pødenphant (JP), ovl. Thomas Lind (TL), ovl. Niels
Bækgaard (NB),  1.rl. Lars Bo Ebskov, stud. med. Christina Engel (CE), stud. med. Rikke Søren-
sen (RS), stud.med Arash Afshari (AA), stud.med. Marianne Jørgensen (MJ), stud.med. Ghulam
K Nabi, (GKN), stud.med. Peter S. Masny (PSM), sekretær Birthe Brogaard (BB).

Afbud fra:  Prof. Svend Larsen,  ovl. Finn W. Henriksen, ovl. Lene Wallin, ovl. Troels Mørk
Hansen, ovl. Jens Strøm,  sundhedsfaglig vicedir. Jens Kr. Gøtrik, stud. med. Charlotte Graae,
stud. med. Rune Mogensen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 1/1999:  Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden: a)  Henrik S. Thomsen er pr. 01.04.1999  ansat som
professor på røntgenafdelingen , KAS Herlev. b) Stillingen som fuldtidssekretær i Universitets-
sekretariatet opslået med ansøgningsfrist til 28.05.99. � Der nedsættes et ansættelsesudvalg be-
stående af formanden Carsten Lenstrup, ovl. Finn W. Henriksen, stud.med. Christina Engel og
Birthe Brogaard. c)  Indstillingen om opslag af 4 kliniske lektorater i Kbh. amt godkendt af Det
kliniske Universitetscenter- hvorimod oprettelsen af det foreslået klinisk lektorat på kardiologisk
afd. B, KAS Gentofte kræver yderligere begrundelse m.h.t. undervisningsgrundlaget. Afd. B
anmodes om at fremkomme med en detaljeret oversigt over faget kardiologi.  � d) LKF v/prof.
Knut Aspegren inviterer Klinikudvalget til at sende medarbejdere på kursuslederniveau til et
planlagt pilotprojekt den 21. og 22. juni 1999 på LKF vedr. vejledning og tilbagemelding af

studerende på klinisk ophold: �kvalitet og tidsforbrug� , beregnet for 6 danske og 6 svenske
undervisere.�Kursusprogram omdelt og udsendes om muligt til kliniske professorer, kl. lektorer
samt tutorer.

4. Meddelelser fra studenterne: a)   Annette Jørgensen (AJ) orienterer om den igang-
værende indretning af studenterfaciliteter på KAS Glostrup, hvor der bliver opsat 26 ekstra gar-
derobeskabe, og som tidligere nævnt bliver det nødvendigt med en ekstra bevilling til færdiggø-
relsen. b) Arash (AA) orienterer om afholdt møde med kvalitetschef Gert Magnussen, KAS
Gentofte. Indretning af lokalerne er i fuld gang, men der ansøges om ekstra penge til inventar m.v..
c)  Christina Engel forespørger, hvor langt man er  kommet med planlægningen af kursus i
kommunikationstræning/PBL for amtets undervisere. � Formanden kontakter snarest prof. Knut
Aspegren for et møde med deltagelse af Carsten Lenstrup, Niels Bækgaard, Troels Mørk Hansen
og Birthe Brogaard.

5. Universitetssekretariatet: a) Stillingen som studentersekretær opslås i MOK.-. b)
EDB-afdelingen rykkes for opsætning af proxy-server. Tilskrives herom.

6. Konkrete sager til drøftelse: a)   Brev af 30.03.99 fra ovl. Christen Krag,
Plastickir.afd.,KAS Herlev, der finder det uhensigtsmæssigt at forelæsningen på 12.semester er
bortfaldet i den sidst reviderede  forelæsningsrække i medicin/kirurgi. � Ønsker endv. oplyst,
hvorledes plastickirurgien er placeret i kl. kursus/problembaseret undervisning på 7.& 8.seme-
ster? � KLU har tidligere truffet beslutning om, at der ikke for nærværende er plads til en decentral
forelæsning i plastickirurgi. � I forbindelse med udsendelsen af lektionskataloget for efteråret
1999, udsender sekretariatet den  endelige reviderede oversigt over eksamensklinikkerne på
12.semester til  involverede undervisere.

7. Undervisningsplaner: a) Aktiv tilmelding er udsendt, og først efter 01.06.1999 kan
man danne sig et billede over, hvorvidt der skal ske ændringer til de planlagte undervisnings-
planer for efteråret 1999.

8. Budgetudvalget: Der er aftalt møde den 07.06.1999 vedr. ansøgninger om
undervisningsudstyr. �b)  Det er endvidere et studenterønske, at der bevilges penge til et års-
abonnement på Ugeskrift for Læger til studenternes grupperum. BB undersøger, hvad dette kanl
beløbe sig til.

9. Studienævn for Medicin:  Intet. � Evalueringsskemaer fremsendes til formanden for
evalueringsudvalget Jørgen Hedemark Poulsen sammen med evt. forslag til nye undervisnings-
former.

10. Eventuelt: Intet.

Mødet slut kl.16.50
� Næste møde mandag den 14. juni 1999 kl. 15.15. Refr. Birthe Brogaard

REFERAT AF  3. MØDE I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS AMT DEN 14. JUNI 1999 KL. 15.15

Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL),  ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Jan Pødenphant (JP),
ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Gunnar S. Lausten (GL)  ovl. Thomas Lind (TL),  stud.med. Christina
Engel (CE), stud. med. Rikke Sørensen (RS), stud.med Arash Afshari (AA), stud.med. Charlotte
Graae (CG), stud.med. Peter S. Masny (PSM), stud.med. Rune Mogensen (RM),  sekretær Birthe
Brogaard (BB).

Afbud fra:  Prof. Svend Larsen,  ovl. Niels Bækgaard, ovl. Steen Larsen, 1.rl. Lars Bo Ebskov,
ovl. Troels Mørk Hansen, ovl. Jens Strøm,  sundhedsfaglig vicedir. Jens Kr. Gøtrik, stud. med.
Marianne Jørgensen, stud.med. Ghullam K. Nabi.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt, med bemærkning om, at pkt. 8 , Budgetudval-
get, behandles som nr. 4 på dagsorden..

2. Godkendelse af referat nr. 2/1999:  Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: a)   Kvalitetsudvalget v/Jørgen Hedemark Poulsen, SFM
har fremsat ønske om at aflægge ortopædkirurgisk afd. T, KAS Herlev et besøg foranlediget af
den gode introduktionsskrivelse til 7. & 8.semester-studerende. b) Jf. SFM af 18.05.1999 er der
godkendt tutorfunktion på Hillerød sygehus fra efteråret 1998 at regne.

4. Budgetudvalget: a) FWH orienterer om budgetudvalgets møde den 07.06.1999, hvor
samtlige ansøgninger er behandlet og indstiller til Klinikudvalgets godkendelse, at den. prioriteret
oversigt af 08.06.1999 godkendes. (omdelt på mødet) b) Ansøgningen om 3 LCD-projektorer
til auditoriebrug pål h.h.v. Gentofte, Glostrup og Herlev sygehuse skal nærmere afklares og
fremsendes til høring via formanden til Centralindkøb. Ansøgningen skal endvidere drøftes i
førstkommende lærermøde den 08.09.1999 på KAS Herlev . c) CE oplyser, at der er udarbejdet
et oplæg til studentergruppen om at fremkomme med forslag til evt. mangler til brug i undervis-
ningen. Oplæget udsendes til samtlige medicinstuderende i forbindelse med introduktionsmaterialet
i august md. (oplæg vedlagt). � d) Behovet for anskaffelse af personsøgere til samtlige kliniske
afdelinger undersøges nærmere inden næste budgetudvalgsmøde. e)  Indkøb af lærerbøger til
Universitetssekretariatet samt de 2 øvrige sygehuse blev principgodkendt. � f)  Ansøgninger, der
ikke er imødekommet i første omgang  medtages til fornyet behandling i førstkommende budget-
udvalgsmøde den 16.08.1999.

5. Meddelelser fra studenterne: a)  CE meddeler, at de tidligere omtalte evaluerings-
skemaer for 9. � 13.semester  er tilrettet og fremsendt til Evalueringsudvalgets formand Jørgen
Hedemark Poulsen til godkendelse. � Skemaerne udsendes fra sekretariatet i forbindelse med
introduktionsskrivelserne i august md. b)  AA oplyser, at der kun bliver brug for 3 hold a 12
studenter på 12.semester i efterårssemesteret, hvorfor hold D nedlægges. � c) CE meddeler, at
Kvalitetsudvalget efterlyser en studenterrepræsentant i udvalget.

6. Universitetssekretariatet: a)  Ansættelsesudvalget har bl. 19 ansøgere udpeget en ny
medarbejder til Klinikudvalgets sekretariat. Da pågældende er tjenestemandsansat kan ansættel-
sen formentlig først træde i kraft pr. 01.10.1999. � b) Der er ansat vikarhjælp til skriveopgaver
m.v. i juni måned. � c)  Klinikudvalgets sekretariat holder ferielukket i juli måned. � d) Klinik-
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Studievejledningen

udvalget Københavns Kommune har ændret adresse til  Hvidovre hospital, Afsnit 152, Kettegårds
Alle 30, 2650 Hvidovre, pr. 10.06.1999. � e) Fagbiblioteket på KAS Gentofte efterlyser en
studenterrepræsentant til biblioteksudvalget. Studentergruppen udpeger en repræsentant og gi-
ver besked herom til sekretariatet. � e) Sekretariatet har rykket EDB-afdelingen, KAS Herlev for
færdiginstallering af den indkøbte proxy-server til brug for oprettelse af  stud.med. på KAS
nettet.- Sagen vil formentlig være iorden inden udgangen af juni måned, men der henstår enkelte
uafklarede sikkerhedsmæssige spørgsmål. � f) Der skal afholdt møde med professor Knut
Aspegren, LKF den 16. ds. vedr. tilrettelæggelse af kursus for undervisere i Kbh. amt. � g)
Stillingen som studentersekretær er opslået i MOK.

7. Konkrete sager til drøftelse: a) 3.semester � Der har været en del kritik fra studen-
terne på KAS Gentofte, idet undervisere er udeblevet på de teoretiske undervisningsdage uden
afbud. Sekretariatet har tilskrevet de undervisningsansvarlige herom i brev af 24.05.99, men har
endnu ikke fået svar. Udvalget anmoder om et svar i sagen. � b) Rapport vedr. 7. &8.semester på
kir. afd. D, KAS Herlev udsendes til udvalget i sin helhed.

8. Undervisningsplaner: a) Jf. aktiv tilmelding ser det ud til, at der bliver kapacitets-
problemer på 11.semester, spec. vedr. arbejdsmedicin på KAS Glostrup. Sagen er forelagt for
SFM og sekretariatet afventer en tilbagemelding om, hvorvidt evt. Hillerød sygehus bør medind-
rages i efteråret 1999.  b) 12.semester � Mange studenter holder semesterfri i efteråret, hvilket
allerede nu medfører kapacitetsproblemer på 12.semester i foråret 2000, hvor der bliver behov
for 5 hold a 12 studenter. Udvalget ser på problematikken omkring fordelingen af eksamens-
klinikker i september/oktober måned .

9. Studienævn for Medicin:  Intet.

10.  Eventuelt: Alle ønsker hinanden en rigtig god sommer.
Mødet slut kl.17.05
Næste møde mandag den 20. september  1999 kl. 15.15. Refr: Birthe Brogaard

E-MAIL TIL EKSAMENSKONTORET
Igennem det sidste års tid har vores e-mailadresse til eksamenskontoret ikke
fungeret optimalt (slet ikke ?). Det gør den nu og den hedder (stadig):
sun-eks@adm.ku.dk
Du kan bl.a. finde den på Selvbetjening for Studerende
(www.ku.dk/selvbetjening/).

De studerende, der havde sendt os en mail på ovenstående adresse skulle nu
alle have fået svar. Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk

TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 1999
Dag / dato. Telefontid.Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 10-11 11-14 Margit Skousen

15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 15-16 12-15 Jes Braagaard
Onsdag 10-11 11-14 Ulrik  Bodholt

14-15 15-18 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

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som studievejledere for medicin. Vi træffes enten i
vores åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst disse !!!
Åbningstiderne offentliggøres i MOK samt på vores dør i lokale 9.1.33.

Vi kan blandt andet bruges til følgende:
- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

REGLER VED EKSAMEN
EKSAMENSTILMELDING.
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, i åbningstiden
mandag-fredag kl. 9-12.30 & 13-14. På gangen foran eksamenskontoret vil der være fremlagt
tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.
Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til eksamen. De bliver opslået i starten af hvert
semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen sker i uge 6,
8.-12.februar 1999.
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!
Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og søger dispensation, men ikke har fået svar
endnu på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tidsfristerne for
eksamenstilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på din eksamens-
tilmelding, at du søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE EKSAMENER.
FASE I
I slutningen af 1. semester kan du tilmelde dig tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:
- for tentamen i almen og organisk kemi: godkendelse af obligatoriske studieelementer

i almen og organisk kemi.
På/efter 2. semester kan du tilmelde dig eksamen i anatomi I og eksamen i sundhedspsykologi.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i anatomi I: godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1. og

2. semester.
OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gælder tillige følgende: kemi og anatomi I skal
være bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan du ikke holdsættes på 4.semester. Uden
bestået anatomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.
 
På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
- godkendelse af de obligatoriske studieelementer på 4. semester samt godkendte øvel

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

anatomi I, almen og organisk kemi, sundhedspsykologi og cellebiologi.
FASE II
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få rykket rundt på undervisningen og således tage
kurser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i genetik.
Indtegningsbetingelser:
· for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i genetik allerede efter bestået eksamen i celle-
biologi. Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester, skal du søge dispensation for dette.
På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i mikrobiologi, farmakologi og videnskabs-
teori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologikursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt godkendte

kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL
II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i viden

skabsteori.
På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i dermatologi/venerologi, oftalmologi og
oto-rhino-laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt
bestået eksamen i psykiatri.
På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i arbejds- og miljømedicin, forordningslære
og patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt
beståede eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:

Du kan også komme og snakke om de problemer du måske har i forbindelse med studiet. Util-
strækkelighedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læsegruppen, det  uoverskuelige i det
lange studium eller hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen udenfor vores lokale. Her kan du sætte en seddel
op, hvis du mangler en at læse sammen med. Desuden laver vi hvert semester opsøgende vejled-
ning og afholder møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at komme før alting er brudt sammen - måske har
du nogle muligheder mht. studiet, som du havde overset/ikke kendte til.

Studiet
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- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte kliniske kurser i intern medicin,
kirurgi, klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksaminer i
farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori I, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt
bestået eksamen i psykiatri.
På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i almen medicin, gynækologi/obstetrik,
pædiatri og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer til og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksaminer til og
med 10. semester samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i akut patient.
 
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte
være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et fremmøde
på 80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleveres rap-
port til godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev når
alle indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. Attestation for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer sker via EDB og går
direkte til eksamenskontoret. Du kan tjekke om dit attesthæfte er blevet registreret som bestået på
adressen: http://www.sund.ku.dk./udd/medicin./attest
TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives
kun undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og da kun i tilfælde af dokumenteret syg-
dom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele eksamenskontoret, da oplysningerne om
din adresse blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til eksamenskontoret, hvis du flytter umiddel-
bart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!

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

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

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde
en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

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

VKO - VALGFRI KURSER OG OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement af ialt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge
fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester, men kan gennemføres på et hvilket som helst
tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8. semester til indtegning til eksaminer på 13.
semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13. semesters eksaminer, at der foreligger fuld
godkendelse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde i indland og udland (f.eks. IMCC og lig

nende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil
sige at ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke er studenter

eller
b) udenfor semestermånederne

eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obligatoriske kliniske kurser.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLD-
PLADS ?
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.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser
godkendes fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold og aftale vilkårene for dette. Institut for social-
medicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet
honorerer ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet med
opholdet, rejse, kost og logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at du frit kan vælge mellem formaliserede kurser
i fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og høj-
skolers undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter,
og deltagelse i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot sikre dig at kurset/mødet er/kan
godkendes som VKO - er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser finder du i lektionskataloget. Desuden an-
nonceres løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til forhåndsgodkendelse kan fås i sekretaria-
tet).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.

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 26.
februar 1999.

Studiet
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Symposier
LECTURE: MOLECULAR MECHANISMS OF
CHYLOMICRON ASSEMBLY AND SECRETION
 Mahmood Hussain
Biochemistry Department, MCP Hahnemann University,
Philadelphia, PA, USA

Wednesday, September 1, 1999: 15.15-16.00
Room 6.6.55A, Panum Institute
Blegdamsvej 3B, Copenhagen Ø.

Chairman: Ove Norén and Lotte Vogel.

FRITAGELSE FOR KEMI?
Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen med kemi som valgfag på A-niveau, eller har
gået på matematisk - kemisk gren, kan du fritages for medicinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte
Birkbøll lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og studiesekretæren for kemi får be-
sked om fritagelsen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse med indskrivning af karakter
for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på fritagelsen.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
KEMI
Nedenstående undervisningsmateriale kan købes pænt indbundet i Universitetsbogladen, Panum
Instituttet, men kan nu også hentes fra nettet via flg. adresse
www.imbg.ku.dk
INFORMATIONSPAKKE
PENSUMBESKRIVELSE
TENTAMENOPGAVER 1997-1999
NOTER I ELEKTROKEMI OG BIOENERGETIK
Kirsten Capito, undervisningskoordinator
Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik

BIOKEMI
Nedenstående undervisningsmateriale kan købes pænt indbundet i Universitetsbogladen, Panum
Instituttet, men kan nu også hentes fra nettet via flg. adresse
www.imbg.ku.dk
PENSUMBESKRIVELSE
ØVELSESVEJLEDNINGER
EKSAMENSOPGAVER
Kirsten Capito, undervisningskoordinator
Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik

Fase II
GENETIK 7.SEM. FORELÆSNINGSÆNDRINGER:
10.8.99.
FORELÆSNINGER (10 timer)
Alle forelæsninger finder sted  i auditoriet fra kl. kvarter over helt klokkeslæt.
Dag Dato Kl. Sted Nr. Emne Forelæser
Man 11.10 11 VH 1 Monogene arvegange. Autosomale og X-

bundne sygdomme.AW
Tir 12.10 12 VH 2 Udvalgte genetiske sygdomme. EN
Ons 13.10  � VH 3 Genstruktur, normale gener og sygdoms

gener. ZT
Tor 14.10  � VH 4 Genetisk variation, genetiske markører. Far

makogenetik. Koblingsanalyse.HE
Fre 15.10  � VH 5 Kortlægning af menneskets arvemasse.HE
Man 18.10  � VH 6 Befolkningens arvemasse.

Populationsgenetik. AW
Tir 19.10  � VH 7 Kromosomsygdomme. Cytogenetik. ZT
Ons 20.10  � VH 8 Multifaktorielle sygdomme. Samspillet mel

lem arv og miljø. NT
Tor 21.10  � VH 9 Cancergenetik. KBN
Fre 22.10  � VH 10 Modifikation af Mendels arvegang.

Genomisk prægning, dynamiske mutatio
ner. NT

Det anbefales, at man har læst de relevante kapitler inden 1. forelæsning.

Forelæsere:  HE  = Hans Eiberg,  EN  = Erik Niebuhr,  NT = Niels Tommerup,
                     ZT = Zeynep Tümer,  AW =  Annelise Wandall, KBN = Karen Brøndum Nielsen

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat til eksaminatorier og øvelser i kemi. Skulle du
have lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi behøver du ikke aflevere kopi af dit eksamens-
bevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at kemi-
niveauet svarer til kemi på A-niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgivende eksamen gælder, at der ved optagelsen
er foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk studentereksamen får du ikke fritagelse for kemi
på baggrund af gymnasieniveau kemi.

VELKOMMEN TIL  LABORATORIUM FOR KLINI-
SKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve prak-
tiske kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), iv-adgang, sutur & knudebindings-
teknik og GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi
samt oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil øve dette skal man
komme minimum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i laboratoriet
forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller har været på
et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal med 6 PC�er og man har her mulighed for at
komme på internettet og at benytte et af vores undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer
omhandlende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern me-
dicin, ortopædi samt fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget.
Pt. råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse
ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF�s læsepladser mod deponering af studiekort. For
yderligere information om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I møder op og spørger
studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i
samme afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen
i Teilum-bygningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   13-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egene videoer indenfor
åbningstiderne for PC-salen. NB: Husk altid studiekort som skal vises ved forespørgsel fra
studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår indgang gennem glas-
døren umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen.

Kurser i LKF i efteråret 1999
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes

140999 16.00-17.30 IV-adgang 010999
140999 18.00-19.30 IV-adgang 010999
160999 16.00-17.30 IV-adgang 010999
160999 18.00-19.30 IV-adgang 010999
230999 16.00-17.30 IV-adgang 010999
230999 18.00-19.30 IV-adgang 010999
300999 16.00-17.30 Kateter (mand) 010999
300999 18.00-19.30 Kateter (mand) 010999
051099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
051099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
071099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
071099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
141099 16.00-17.30 IV-adgang 150999
141099 18.00-19.30 IV-adgang 150999
211099 16.00-17.30 Kateter (mand) 220999
211099 18.00-19.00 Kateter (mand) 220999
281099 16.00-17.30 IV-adgang 290999
281099 18.00-19.30 IV-adgang 290999
041199 16.30-19.00 Genoplivning 061099
091199 16.30-19.00 Genoplivning 131099
111199 16.00-17.30 Sutur 131099
111199 18.00-19.30 Sutur 131099
161199 16.30-19.00 Genoplivning 201099
181199 16.00-17.30 Sutur 201099
181199 18.00-19.30 Sutur 201099
231199 16.30-19.00 Genoplivning 271099
251199 16.00-17.30 Sutur 271099
251199 18.00-19.30 Sutur 271099
021299 16.00-17.30 Sutur 031199
021299 18.00-19.30 Sutur 031199
091299 16.30-19.00 Gynækologi 101199
161299 16.30-19.00 Gynækologi 171199

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hver-
dage ml kl. 13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man tilmelder sig jo større er chancen for få plads
idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved
standby ved eventuelle afbud. Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver
uden at melde afbud vil man få karatæne for deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en ½ time ekstra ved samtlige skriftlige
eksaminer.
Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og med-
deler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er
det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du
meddele det på dette tidspunkt. Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

Studiet
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Studietilbud
TILMELDING TIL TVÆRFAGLIGE KURSER
Har du lyst til at kvalificere dig indenfor tværfagligt projektarbejde,
tilbyder Læreanstalternes Fælleskurser 2 meritgivende kurser i 1999/2000
Ansøgningsfrist: 8. september 1999!

Formidling - LFF
På LFF arbejder du projektorienteret med praktisk formidling fra idé til færdigt produkt.
Projektarbejdet støttes af erfarne formidleres undervisning i bl.a. kvaliteter i faglig, kommunika-
tionsteori,
målgruppeanalyse, skriveproces, argumentation, mundtlig retorik, stemmebrug m.m.
Se også: www.geol.ku.dk/lff.htm
Informationsmøde: 2. september 1999 kl. 15-17 på Jagtvej 155D, 2200 Kbh.N
Tlf.: 3532 0092. Email: lff@balder.adm.ku.dk

Projektledelse- & Innovation - LFPI
På LFPI lærer du at arbejde med og tage ansvaret for ledelse af vidensbaserede innovative pro-
cesser - skabelse af nye idéer - inden for teknologiske/økonomiske vækstområder. Endvidere
tilegner du dig evner og færdigheder til at kunne indgå og samarbejde i innovative projektgrup-
per.
Se også: www.geol.ku.dk/lf/lfpi.htm
Informationsmøde: 30. august 1999 kl. 15-17 på Center for Innovation & Entrepreneurship,
Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh.Ø
Tlf.: 3917 9870. Email: mah.lpf@cbs.dk

Kurserne strækker sig over to semestre og meriteres med 1/4 årsværk efter gældende regler.
Deltagerne er studerende på de højere læreanstalter i hovedstadsområdet: Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen
i København, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Kunstakademiets
Arkitektskole.
Rekvirer brochure og undervisningsplan på en af ovennævnte adresser.

Annoncer

TURNUSBYTTE

Haves: Fyns Amt
Ønskes: Københavns Amt

H:S
Frederiksborg Amt
Roskilde Amt

Turnusblokken er til afvikling efter bestået embedseksamen vinteren 1999/2000
Henvendelse: Julie, Tlf. 35558003

STUDENTERJOB: LITTERATURDATABASE OVER
KOST OG GRAVIDITET

Hvis du kan lide at arbejde med computere og har brug for et mindre studenterjob, er dette måske
lige noget for dig. Det drejer sig om at vedligeholde en stor litteratur-database over �ernæringens
betydning i graviditeten for mors og barns helbred� (som er det, vi forsker i).
Arbejdet består først og fremmest i at søge litteratur og fortage registreringer af nye artikler til
databasen;
der vil også være mindre forefaldende sekretæragtige opgaver. Forventet arbejdsbelastning: i
gennemsnit 4-8 timer ugentligt (flex), i perioder mere. Det er en fordel, hvis du synes, det er sjovt
at søge litteratur i MEDLINE, og hvis du kender RefMan databasen.
Arbejdet bliver selvfølgelig også sjovere, hvis du synes forskningenmet �Kost og Graviditet� er
spændende - det synes vi ihvertfald selv.

Ring, mail eller skriv til: Sjurdur F Olsen, dr.med.
Center for Epidemiologisk Grundforksning
Statens Serum Institut
Artillerivej 5, 2300 S     Tel     32 68 39 55
Email   sfo@ssi.dk

STUDENTERGÅRDEN
Fra omkring 1. januar 2000 og et halvt år frem forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til Studenter-
gårdens efor. Optagelse er betinget af bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen (et års norme-
ret studieårsværk). Huslejen er p.t. 1.280 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift. Huslejen inklu-
derer vand, varme, el samt rengøring af fællesarealer. Der er adgang til fælleskøkkener og -bad,
læse- og fjernsynsstue, have, tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørkekammer, musikstue,
vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes telefon og internetadgang, håndvask og et klæde-
skab, derudover vil møblement i et vist omfang kunne stilles til rådighed. Ansøgning skrives på
særlige for Studentergården bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan tilsendes efter skrift-
lig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de kan nedtages fra
Studentergårdens hjemmeside. Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til Studentergårdens efor
Bent Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 København N, senest fredag d. 1. oktober 1999 kl. 12,00.

BØGER SÆLGES
Bøger til medicinstudiet sælges. De er alle købt sidste år, så de er nye og uden overstregninger og
lign. Af titler kan nævnes :

�Sobotta� , �Anatomisk billedordbog� , �Color atlas of anatomy� �organic & biological chemistry�
, �Bevægeapperatet � m.fl

Kan kontaktes via e-mail : metteogkim@mail.tele.dk

BØGER SÆLGES.
Fase I :
- Biochemestry. 5udgave .Apps, D.K. et al. Som ny, uden understregninger. 275,00 Kr.

Fase II :
- Pharmacology.Examination & board review. 5.udgave. Katzung. Som ny , uden un

derstregninger. 250,00 Kr.
- Farmakologi - et kompendium (den lille blå). 150,00 Kr.
- Farmakologi - emnegrupperede eksamensopgaver. 3.udgave. Som ny. 80,00 Kr.
- Immunology. 3.udgave. Roitt et al. 200,00 Kr.
- Medicinsk kompendium. 14.udgave. Som ny, uden understregninger. 500,00 Kr.
- Kirurgisk kompendium. 2.udgave (nyeste). Som ny, uden understregninger. 1300Kr.

Christian  Tlf.nr.  3288 6064

Bøger sælges

FORSØGSPERSONER SØGES

Til forsøg med alkoholomsætning søges raske mandlige ikke-rygere i alderen 20-50.
Forsøgene strækker sig over i alt 2 dage og omfatter følgende:

· Måling af kropssammensætning med DEXA-scanner.
· Måling af mavetømningshastighed v.h.a. radioaktivt sporstof, måles med og uden
alkoholindtagelse.
· Måling af ekstracellulærvolumen med radioaktivt sporstof.

Forsøgsdeltagelse aflønnes med kr. 500,00 pr. forsøgsdag.

Med henblik på yderligere oplysninger og forsøgsdeltagelse kontakt venligst:
Projektlæge
Susanne B. Søndergaard
Klinisk Fysiologisk afdeling 54P1
Herlev Amtssygehus
Tlf.:  44 88 34 08

HAR DU LYST
til at tjene lidt ved siden af studiet!

På Center for Sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup er der  en stor befolknings-
undersøgelse; Inter 99 i gang. 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 fra kl 08.00 � 12.30 dagligt. I må gerne

være flere dog helst max 5.  I skal udtrække blod fra venflons og gå til hånde i forbin
delse med helbredsundersøgelserne. Ansættelserne er tidsbegrænset til d. 30.12.99

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 1.9.1999 eller snarest derefter.

Er du/I interesseret i at høre nærmere?
- Kan du ringe til læge Charlotte Glümer på tlf 43 23  32 64

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

Tilbud & Annoncer
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FORSØG
We are seeking MALE medical student to study the effect of exercise on hepatic and subcoutenous
adipose tissue lipid metabolism during exercise and in post exercise period. This will be a whole
day experiment ( 8:00AM- 5:00 PM), and the subject have to be fasting during the expoerimental
period. The subject will exercise on a bicycle at 60% of his VO2max for 1 hr and
then rest post exercise for about 3 hrs.
3 intravenous lines will be insetted for blood collection:
1- in the radial artery.
2- in the hepatic vein .
3- in the abdominal subcoutenous adipose tissue  vein.
By the end of the experiment the subject will be paid 1200 DKr.
The experimnet has been performed succesfully on more than 5 subjects without any complications,
however we need more student to complete the experiment.
If you are interestted please contact:
Bispebjerg hospital, Department of clinical physiology & nuclear medicine,
Tel: 35 31 27 94 and ask for: ph.d student, Nariman AL Mulla, tel: 35 31 27 92

Dr Lene Rørdam, Tel: 35 31 3011             OR
Dr Jens Bulow, tel: 35 31 2806

At evening time you can contact Nariman AL Mulla on
00 46 46-131183
Nariman AL Mulla

DER AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening

    TORSDAG DEN 23. SEPTEMBER 1999, KL. 16.00

I STUDENTERKLUBBEN

Dagsorden:
     1. Valg af dirigenter.
     2. Valg af referenter.
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg.
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg.
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen.
     6. Forslag til drøftelse: ????
     7. Lovændringer .
     8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     9. Eventuelt.

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive lovændring til bestyrel-
sen.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 1999/
2000, SAMT GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

Valg til FADL�s repræsentantskab 1999/00 afholdes i perioden mandag den 11. oktober til og
med fredag den 22. oktober 1999.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere.
Flere på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF
OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL�s sekretariat. De er også  i dette MOK .

KONTINGENTBETALING TIL FADL
Som lovet på generalforsamlingen i efteråret, er det nu muligt at betale FADL-kontingent via
BetalingsService. Som du sikkert har bemærket, har du i løbet at de sidste par dage modtaget et
giroindbetalingskort på kr. 765,00 til dækning af FADL-kontingentet for perioden l. august l999
til 31. januar år 2.000 + en tilmeldingsblanket til BetalingsService. Som det fremgår af tilmeldings-
blanketten fra betalingsService kan du vælge at aflevere tilmeldingsblanketten i dit pengeinstitut,
eller sende blanketten til BetalingsService (portoen er betalt). FADL håber, at du vil vælge at
tilmelde dig BetalingsService, hvorved du undgår gebyrer og portoudgifter. I forbindelse med
kontingentopkrævningen via BetalingsService vil FADL også mindske foreningens udgifter
vedrørende ovennævnte, hvis størstedelen af FADL�s medlemmer vælger at tilmelde sig
betalingsService. Betalingsfristen er fastsat til den 14. september l999.

Betalingsfristen er fastsat til den 14. september l999.

Sekretariatet har på nuværende tidspunkt fået en del girokort retur � husk ved adresseændring at
give besked til FADL. Har du endnu ikke modtaget et brev fra BetalingsService, bedes du kon-
takte FADL.

Kontingentet er sammensat af følgende beløbsstørrelser:

Kredsforeningens andel  kr. 535,00
Hovedforeningens andel kr. 221,50
Forhandlingsfondens andel kr.      8,50
I alt                                      kr. 765,00

FADL�s  �FIRMA-AFTALE�
MED FORM OG FITNESS-CENTRENE
Som tidligere annonceret har FADL indgået en såkaldt firmaaftale med Form og Fitness centrene,
så nu kan netop du komme i form til en fordelagtig medlemspris. Prisen for medlemskab af Form
og Fitness en blevet en �smule billigere� hen over sommeren.

Som FADL-medlem  kan du opnå følgende priser:

FADL-pris Normal pris:
3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
795           1195         2395 1225 1825 3325

Nu er det også muligt at købe et klippekort:
Prisen for et klippekort med 30 klip koster 850,00 kr. svarende til 28,00 pr. gang.

Hvis du ønsker at gøre brug af FADL�s tilbud, skal du indbetale prisen for henholdsvis klippe-
kortet, 3, - 6, - eller 12 måneder  på gironr. 100-1965 � Adresse: Administration Form og Fitness
Hammerichsgade l, 1611 København V.

Efterfølgende skal du medbringe din girokvittering til FADL�s sekretariat, hvorefter indmeldel-
sesblanket skal udfyldes og medlemskab af FADL skal attesteres af sekretariatet.

Fra Form- og Fitness-administrationen er det blevet oplyst, at der efter indsendelsen af tilmeldings-
blanketten vil gå en mellem 8 og 10 dage, hvorefter adgangskort kan afhentes i et af Fitness-
centrene.

DADL-NET:
FADL�s medlemmer har mulighed for at benytte Lægeforeningens lukkede net GRATIS. DADL-
nettet ligger ude på Internettet som en �lukket� hjemmeside, der er beskyttet med password.
DADL-nettet bruges af ca. 8.000 � 9.000 læger. På DADL-nettet får du adgang til en række
databaser, f.eks. en medlemsdatabase med Lægeforeningens medlemmer, en lovdatabase med
mulighed for at søge i sundhedslovene, social- og sikringslovene, forvaltnings- og
offenlighedslovene og meget meget mere. Det er også muligt at downloade en eletronisk udgave
af Medicinfortegnelsen eller give din mening til kende i et af de ti debatfora. Udover de nævnte
muligheder kan du under Linkbiblioteket klikke dig ud på Internettet i en lang række medicinske
hjemmesider.

Internet-opkobling er også en mulighed via FADL. Prisen andrager 450,00 kr. årligt.

Ønsker du at gøre brug af DADL�s lukkede net, eller Form- og Fitness-ordningen,   bedes du rette
henvendelse til FADL�s sekretariat. Sekretariatet finder du på Panum, byg. 1. � 2. rum 20. � tlf.
35392641.

MEDICINFORTEGNELSEN:
Sekretariatet har i løbet af sommeren givet besked til YL�s Forlag med hensyn til udsendelse af
Medicinfortegnelsen og ifølge oplysninger fra YL�s Forlag er Medicinfortegnelsen udsendt til de
medlemmer af FADL, som er blevet fase-2-studerende.

Med venlig hilsen
f. FADL�s sekretariat

Anette og Linda

FADL

Annoncer & FADL
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SÅ ER DER
REPRÆSENTANTSKABSVALG TIL FADL,
KKF

Stil op og gør din indflydelse gældende.

I oktober er der valg til FADL, Københavns Kredsforenings repræsentantskab � en oplagt
mulighed for at præge FADL�s politik.

Vil du være med til at øve indflydelse på bl.a. overenskomstforhold, forsikringsforhold, Vagt-
bureauernes fremtid, Thalia, FADL�s forlag, Bogladen og festlige arrangementer samt meget mere,
så stil op til repræsentantskabsvalget.

Valg til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er på FADL�s ordinære Generalforsamling torsdag
den 23. september 1999.

Hvis du ønsker at stille op alene skal du bare have 5 stillere. Er I en gruppe der ønsker at stille op
skal I have 15 stillere. Vær opmærksom på at såfremt i er få opstillede, kan I få flere stem-mer end
en �plads� koster. Dette �stemmespil� kan undgås ved at være flere der stiller op eller ved at indgå
valgforbund/listeforbund med en anden liste..

Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og valget foregår som forholdstalsvalg mellem
listerne. En liste kan bestå af 1 til 22 personer.

Før valget kan der indgås listeforbund og valgforbund mellem lister. Sidste frist for forbund er
på generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er fredsvalg udsendes stemmesedler til alle foreningens medlemmer d. 5. okto-
ber 1999. Valget begynder mandag den 11. oktober og stemmesedlen skal senest være forenin-
gen i hænde fredag d. 22. oktober 1999 kl. 16.00 eller være post stemplet d. 22. oktober 1999.
Det midlertidige valgresultatet vil blive bragt i det MOK der udkommer d. 27. oktober 1999.

Hvis i går og overvejer opstilling, så kom til opstillingsmøde. Herom senere.

Sekretariatet
3.2.2/99valg.doc

STILLERLISTE
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste _____
med _____ kandidater til valget af kredsforeningens repræsentantskab, oktober 1999.

NAVN         UNDERSKRIFT                CPR-NR
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.

Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.
Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere.
Man kan kun være stiller for én liste.
_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved det
sundhedsvidenskabelige fakultet, medlem af FADL, KKF, ikke stillere for andre lister. Under-
skrift:

3.2.2/99.stilli.99

OPSTILLINGSLISTE
TIL

FADL/KKF-VALG OKTOBER 1999

Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til valget til
repræsentantskabet i kredsforeningen.

Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r):
Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r):

Er listen prioriteret?   (      )   (      )
                                    JA      NEJ

_____________________________________________________________________________
Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgfor-
bund samt den eventuelle prioritering af opstillingslisten.

NAVN                            ADRESSE                          CPR-NR.                   UNDERSKRIFT

1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater.
Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere.
Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
     Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget.

2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
    Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget.

Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er torsdag den 23. september 1999 på
generalforsamlingen.

_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale:

Modtaget den:             Klokken:           Af:
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Vagtbureauet

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 23/8-1999 � 29/8 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt             %
07-15
bestilt  11 15 14 20   19 27 15 121
udækket 0 0 0 0 0 1 0 1              0,8
15-23
 bestilt 24 24 25 28 27 17 11 156
udækket 0    0 0    0 0 0 0 0 0
23-07
 bestilt 22 23 28 27 20 15 17 152
udækket 0 0 0 0 0    0     0 0 0

ialt
bestilt 57 62 67 75 66 59 43 429
udækket 0     0 0 0 0  1 0 1              0,2
dæknings %

100 100 100 100 100  99 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 23/8 - 1999 � 29/8 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn         ialt
Ledige hold 2     3 3 3 2 4 4
Arbl. Vagter 6 7 9 9 7   10 12             60
Planlagte vagter 21 21 21 21 21 21 21          147

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen �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.

INGEN LØN!!!!
Da vi ikke har fået lønsedler med posten siden torsdag er der en del af jer, der ikke får løn denne
uge. Lønnen vil så blive �kørt� ved næste lønkørsel.

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 � du kan dog stadig ringe.

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.

Som noget nyt kan man nu også skrive til os på e-mail adresserne:
Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

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

kl. 6.00-9.00 og 18.00-23.00
Husk !
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Hilsen VB

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 35

Onsdag den 1.sept. 16.00-17.00
Fredag den 3.sept. 16.00-17.00
Mandag den 6. sept.16.00-17.00

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

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de hold, der søger nye medlemmer, på vores
spritnye hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet
til netop dine ønsker. Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

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, idet andre bureauer ikke tilbyder
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

SPV-HOLD GENNEMSNITSLØN
Gennemsnitslønnen for SPV-hold bidrager fortsat til en negativ udvikling i SPV-puljen.
Det vil derfor være nødvendigt at nedsætte gennemsnitslønnen for SPV- hold fra og med
den 1. september med 1,90 kr. pr. time, således atden fremtidige gennemsnitlige timeløn
for SPV-hold udgør 126,45 kr.
Baggrunden for den negative puljesaldo er at gennemsnitslønnen for SPV-hold gennem
næsten 1½ år har været for høj,bl.a, som følge af at der i 1999 er forholdsvis flere dag-
tjenester/færre aften-nattjenester end tidligere.
Forårets regulering af den gennemsnitlige timeløn har ikke hindret den negative udvikling
i puljen.
Næste reguleringsdato for evt. justering af gennemsnitslønnen er primo oktober.

Gennemsnitslønnen for hold i VT- puljen (VT & BVT) og anden dels-puljen (DIA-CARD-
MVS) giver ikke anledning til justeringer på nuværende tidspunkt, men vil blive revurderet
primo oktober.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Vagtbureauets revision har påtalt den nega-
tive saldo for SPV-puljen.

EKG � KURSUS
Efterårets kurser i basal EKG diagnostik (for alle FadL-medlemmer):
Formål: At give en basal indførelse i diagnostik af elektrokardiografi (EKG), hvor der primært
vil blive lagt vægt på det deskriptive.
Målgruppe: Medicinstuderende uden forudgående kundskaber i EKG diagnostik.
Kurset henvender sig primært til studerende på fase 2 og slutningen af fase 1, da kurset forud-
sætter en adækvat forståelse af hjerte-kredsløb.
Beskrivelse: Kurset vil blive afholdt som fem sessioner á to timer; første time som forelæsning,
så 10 min. pause og anden time som praktisk øvelse.
Kursusoversigt:

1. lektion: Alment om EKG: Det normale EKG. Hypertrofi. Sinusrytme. Alment om
arytmier. Alment om blok. Ekstrasystoler. Eskapade. Parasystoli.

2. lektion: Blok: AV-blok. SA-blok og sinusarrest. Grenblok og fasikelblok.
3. lektion: Takykardier: Sinustakykardi. Atriel takykardi. AV-nodal takykardi.

Atrieflagren, Atrieflimren. Ventrikulær takykardi. Ventrikelflimren. WPW.
4.lektion: EKG-fund ved iskæmisk hjertesygdom og AMI i 12-aflednings EKG.
5. lektion: Afsluttende EKG-quiz med repetition.

Pris: Gratis for FadL-medlemmer.

Datoer: Hold A  kl.16-18:  d.20, 21, 23, 27, 28/9
Hold B  kl.18-20:  d.20, 21, 23, 27, 28/9
Hold C  kl.16-18:  d.22, 23, 27/9, 4, 5/10
Hold D  kl.18-20:  d.22, 23, 27/9, 4, 5/10
Hold E  kl.16-18:  d.11, 12, 14, 19, 20/10
Hold F  kl.18-20:  d.11, 12, 14, 19, 20/10

Undervisere: Jakob Lykke og Jon Peiter Saunte.

Ansøgning: På nedenstående slip senest onsdag d. 15/9 kl.12.00 til Vagtbureauet, Blegdamsvej
4.

Vagtbureauet
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ANSØGNING OM KURSUS I BASAL
EKG-DIAGNOSTIK:
HOLDØNSKE  (PRIORITERES MED 1, 2,
3 OSV.)

A ____ B ____ C ____ D ____

E____ F ____

NAVN:______________________________________

CPR.NR.:__________________________

ADRESSE:____________________________________

POST.NR./BY:_______________________

TLF.NR.:____________________________________

SEMESTER:_________________________

ANNONCER !

Assistent søges til speciallægeklinik
Assistent søges til speciallægeklinik (helst andendelsstuderende). Klinikkens funktionsområde
ligger indenfor lungesygdomme og allergiudredning / behandling. Der bliver tale om én ugentlig
arbejdsdag  fra 13.00 � 16.00, formentlig mandag eller onsdag. Der er ansat tre assistenter, som
deler opgaverne, så mulighed for vagtbytning foreligger. Arbejdet omfatter sekretærfunktioner,
men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik (lungefunktion, priktest, provokationer).
Erfaringsmæssigt er der en længere indkøringsperiode, så der ønskes kun ansøgere, der har
interesse for specialet og som forestiller sig en tilknytning til klinikken på mindst et år.
Ansøgning: Sendes til Vagtbureauet senest 8. september 1999 klokken 12.00

Kardiologihold RH 4101 søger 2 ny ventilatør.
Kardiologihold 4101 arbejder på hjertemedicinsk intensiv afd. 2143, og består af 20 unge me-
dicinstuderende. Holdet har to funktioner: En ventilatør-og en obs�er-del.

Stillingen som ventilatør
Arbejdet som ventilatør på afdelingen består i observation og almen pleje af intensivpatienter.
Da størstedelen af disse er i respiratorbehandling, vil du blive rutineret i omgang med diverse
respiratorer, samt sugning og manuel ventilering. Du vil lære at lægge venflon, tage A-punkturer,
venyler og 12-aflednings EKG�er, samt erhverve kendskab til de praktiske forhold omkring
parenteral ernæring og mikrobiologisk diagnostik. Du vil desuden have mulighed for at opleve
og deltage aktivt i forskellige akutte situationer, så som hjertestop, under rolige og velorganise-
rede forhold.

Efter afsluttet 1. del, eller for 2. dels studerende efter omkring 1 år, vil der være mulighed for at
videreuddanne sig til kardiologisk assistent (obs�er), hvis arbejde hovedsageligt består i konti-
nuerlig EKG-diagnostik/overvågning, samt alarmering og opstartning af avanceret genopliv-
ning ved hjertestop.

For at komme i betragtning er du:

Ventilatør med mindst 150 VT-timer
Studieaktiv på 4. til 9.semester
Villig til at tage gennemsnittet af antal vagter (6-8 vagter/måned).

Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter á fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter 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
afdeling.
Ansøgningsfrist: Mandag den 6. september 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler en hverdag i starten af uge 36

Det vil være en fordel, af såvel praktiske som sociale grunde at nyindsupplerede kan deltage i
holdets næste holdmøde torsdag den 9. september 1999 kl. 17.00.

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kasper Sørensen på tlf. 35 83 32 80 eller 35 45 28 75.

Hæmodialyseholdet 4202 på Herlev  søger 2-3 nye
medlemmer.

Vi har det ultimative tilbud til dig som gerne vil være hæmodialyseassistent:
- oplæring i september måned
- 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 13 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.

Arbejdstider:
- Man.-fre.: 7.30-15.00 og 15.00-22.30
- lør.: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30
Krav:
- Min. 200 VT-timer
- fase II, 8. � 11. semester
- bestået farmakologi indenfor ½ år
- 4-10 vagter/md., dog min. 8 vagter/md. så længe vagtudbudet er så stort

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

Ansøgningsfrist: Torsdag den 2. september 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen mandag den 6. september. 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 neonatalklinikken på RH søger 1 ventilatør

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.
-  Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afde-
-  lingen.
-  Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet.
       Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende kursus.
       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: Onsdag den 15. sept. 1999 kl.12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.

Grundet stor studieaktivitet på vores stabile hjemmehold, søger vi indsupplering af 1 nyt hold-
medlem med tiltrædelse 1.Oktober 1999.

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

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

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

Ansøgningsfrist : Torsdag d. 16 september på vagtbueauet.

Yderligere oplysninger  Peter TLF: 44959209.

Vagtbureauet
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Hjemmeventilatørhold 4627 søger 1 nyt medlem

Vi er et meget velfungerende hjemmehold. 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, der har choanal 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 efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventilopgaver med soig-
nering og sugning, og dels i almen pleje af barnet. Barnet passes i et meget tæt, behageligt og godt
samarbejde med forældrene.

Holdet skal kunne dække tre dagvagter. Dagvagterne ligger på lørdage, søndage og mandage.
På trods af holdets relativt unge alder har vi fået indarbejdet vanen med gode hyggelige hold-
møder.
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. vagtplanlægning

Ansøgere med BVT-II kursus vil blive foretrukket, dernæst ansøgere uden BVT-II, men som
tilmelder sig førstkommende kursus.

Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang.
Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Andersen 32 88 70 26.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 8. sept. 1999 kl 12.00 på Vagtbureauet.

STUDENTERRÅDSSEKRETÆR SØ-
GES.
En stud. med. med studenterpolitisk interesse, eller latent
studenterpolitisk interesse, søges til div. småjobs ca. tre timer ugentligt.
Arbejdet består af referatskrivning, MOK-indlægs produktion, opdatering af
hjemmeside, planlægning/udførsel af valgkamp, samt skrivning af politiske
oplæg �på bestilling�. Hver tredje tirsdag skal arbejdstiden lægges fra
15-18, nemlig til studenterrådsmøderne, de øvrige uger kan der planlægges
frit.
Løn: ca.SPV takst.
Kvalifikationer: Tidligere politisk engagement, kendskab til
tekstbehandling samt hjemmeside opdatering en fordel.
I første omgang forventes ansættelsen at forløbe 16 uger.
Ansøgningsfrist: Morgenpost fredag d.10.9.99, max en A4side.
Ansøgningen stiles til: MSR, c/o Birgitte Rode, Holmbladsgade 60, 2.th,
2300 Kbh S.
Ansættelsessamtaler i uge 38

MØDEINDKALDELSE TIL STUDEN-
TERRÅDET!!
Semestrets første møde finder sted tirsdag d.14 september kl. 15.30.
Det er i fagrrådslokalet oppe i bygning 1 som sædvanlig.
Alle er velkomne! Hvis du ikke ved hvor det er, så er det altså lige ved
siden af FADLs lokaler på Panum, for enden af den trappe, der starter i
kantinen....

MSR

Bogladen

BOGNYT
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig herlig &
velafholdt sommerferie.

UNIVERSITETSBOGLADEN er klar med lærebøger, supplerende litteratur etc. Vi har som sæd-
vanlig to kasseapparater i gang i semesterstarten, så kødannelserne kan afvikles hurtigst muligt.
Men for erfarne kunder er det ingen nyhed, at der til tider er voldsomt travlt i bogladen. Derfor kan
man i egen interesse prøve at komme i ydertimerne af vores åbningstid: 9.00 � 17.30. Her er der
i reglen lidt bedre plads, og personalet har lidt bedre tid til at svare på spørgsmål og i det hele taget
hjælpe dig.

Der er en række titler, som der � af forskellige årsager - er problemer med:

Makroskopisk anatomi
Matthiessen m.fl.: Regionær anatomi
5. udgave forventes udgivet tidligst ultimo september/primo oktober.

Fysiologi
West: Respiratory Physiology
6. udgave forventes at udkomme primo/medio oktober. Problemet er kort fortalt, at amerikanske
forlag mener, at semesterstarten overalt i verden er 1. oktober ligesom i USA!

Medicin
Medicinsk kompendium � lommehåndbog
2. udgave er forsinket og forventes udgivet ultimo oktober 1999.

Dermatologi og venerologi
Sand Petersen m.fl.: Dermatologi og venerologi � en lærebog.
3. udgave forventes på gaden i uge 37 � dvs. i den uge, der starter med d. 20. september.

Oftalmologi
Bertelsen (red.): Ny nordisk lærebok i oftalmologi
Den nye 13. udgave er blevet udsat til januar/februar år 2000. MEN vi har fået fat i et genoptryk
af den gamle udgave, som koster kr. 260,00.

Retsmedicin
Simonsen: Retsmedicin og medicinallovgivning
9. udgave er forsinket og vil først udkomme i oktober måned.

Vi vil løbende orientere om disse og andre nyheder gennem semesteret her i MOK. Husk at se
efter bogladens spalter.

Jeg hedder Nicolai Halvorsen og er pr. 1. juni 1999 blevet ansat som studenterpræst ved det
sundhedsvidenskabelige og det naturvidenskabelige fakultet. Jeg er ansat i folkekirken men har
til opgave særligt at være præst for studerende (og ansatte) ved de nævnte fakulteter. Jeg er ansat
på fuld tid kvoteret med 75% som studenterpræst og 25% som �almindelig� præst ved Sct. An-
dreas kirke i Kbh. ( den på hjørnet af Gothersgade og Farimagsgade). Men hovedparten af
arbejdet er altså som studenterpræst.

Det betyder i første omgang, at jeg står til rådighed for personlige samtaler, hvis livet bliver for trist
eller for uoverskueligt eller for ensomt eller du blot har behov for at tale med nogen. Som medi-
cinstuderende og senere som læge (eller allerede som Fadl-vagt) bliver man før eller siden
konfronteret med ret barske sider af virkeligheden, og i sådanne situationer kan man også få brug
for at vende det med en eller anden.
Det behøver altså ikke at være særlige religiøse problemer og du behøver ikke selv være religiøs,
kristen eller medlem af folkekirken. Jeg er til stede for alle og enhver og tilhører ikke noget
�system�. Jeg har tavshedspligt og du kan også være anonym.
Derudover kan jeg som præst også bruges til kirkelige handlinger: dåb, vielse og bisættelse/
begravelse - selvom jeg ikke håber at det sidste vil tage meget af min tid.

Bortset fra funktion som præst og sjælesørger vil jeg også efterhånden arrangere studiekredse,
foredrag, seminarer, gudstjenester eller andre relevante ting. Emnerne vil ligge indenfor etik,
værdier, videnskab og religion,  menigen med det hele eller hvad der måtte være interesse for. Jeg
mener det må være væsentligt ind imellem at overveje, hvad man bruger sin viden og kunnen til
i et lidt større perspektiv. Men til dette perspektiv hører det sociale, fællesskabet, følelserne og
skønheden. Derfor skal det også være åbent, hyggeligt og socialt, så man kan møde andre stu-
derende under lidt afslappede former og få en kop kaffe eller the, eller en øl eller et glas vin.
Vi vil også lave fællesarrangementer med studenterpræsterne og menighederne i City og på KUA.
Som en hjælp til dette arbejde har jeg netop fået bevilliget og ansat en akademisk medarbejder, der
også er ansat af kirkeministeriet. Hun vil blive præsenteret - eller præsenterer sig selv - i et kom-
mende nummer af MOK.

Men selvom vi er to og har gode ideer, så ved vi ikke hvad der interesserer dig. Hvis du derfor
har gode ideer eller forslag til, hvad vi kunne lave vil vi gerne høre om det.

Studenterpræsten træffes på Panuminstituttet
lokale 9.1.47  (tæt på studievejledningen og eksamenskontoret)
Tirsdag 10-13 og torsdag 11-13
Telefonisk - også udenfor træffetiden - på 35327094 el. 20464193
Mail: pnh@adm.ku.dk
Desuden træffes jeg på H.C Ørstedsinstituttet institut for matematiske fag
Blok E - lokale 421
onsdag 12-14 og fredag 10-13

Studenterpræst

Vagtbureauet & Indre Organer



15

SEMESTRETS
FØRSTE
MÅNEDSMØDE

TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER
KL. 1930. (BYGN. 9.2.2. overfor
datasalen)

Hej allesammen, så er det igen tid til at mødes, og der står vigtige ting på dagsordenen. Bl.a. valg
af ny formand samt nyt fra sommerens nye projekter. Alle nye er meget velkomne. Der er altid
brug for nye kræfter.
Vel mødt
IMCC - (Dagsordenen kan rekvireres via tamsmark@mdb.ku.dk).

I.M.C.C.

Basisgrupperne

TAPENINGSKURSUS:
Vi  Gentager Succesen fra de tidligere år!!!

mandag den 20 september kl. 16.00

i lok. 1.2.18 arrangerer SIMS det succesfulde tapeningskursus.

Jens Ole Møller
- der igennem 17 år har været fysioterapeut for det mandlige håndboldlandshold,

deltaget i OL og adskillige VM�er vil på sin inspirerende måde videregive sin
erfaring.

Arrangementet kommer til at vare ca. 1½ time bestående af en teoretisk og en
praktisk del. Sportspharma vil stille tape til rådighed så vi kan øve os på hinanden.

Pris:
Medlemmer: Naturligvis gratis

Ikke-medlemmer: 20 kr. som medtages på dagen
(medlemskab koster 50 kr. og glæder til sep.00)

Tilmelding:
Skal ske via E-mail jmeile@mdb.ku.dk. Alle mails besvares.

Der er 20 pladser, der vil blive besat kronologisk. (dog har medlemmer førsteret de
første par dage) Spørgsmål kan rettes til Jonas Meile på tlf. 35 36 61 16

Så har du en ankelskade (akut som kronisk) eller andet,
er der mulighed for en gratis behandling.

Med venlig hilsen på vegne af SIMS
Jonas Meile,

Formand

GRUPPEN FOR
INTEGRERET MEDICIN
INDBYDER TIL:

ALLERGI &
VACCINATIONER

Allergiske sygdomme set fra den antroposofiske medicins synvinkel
Ved læge Elisabeth Møller-Hansen, Århus.
Lørdag . 4. september 1999, kl. 1000 til 1700 i Store Mødesal.

De senere års stigning i forekomsten af allergi bliver af nogle sammenkædet med anvendelasen
af masse-vaccinations programmer. Med udgangspunkt i den antroposofiske medicin, vl be-
grundelsen for en sådan sammenkædning blive behandlet og uddybet, afvekslende med sam-
taler og spørgsmål. Der kræves ingen forkundskaber � kun interesse!

Kære MOK-redaktion.

Som nystartet forening på Panum er man, som det sikkert er den ærede redaktion bekendt, tvunget
til at gøre sit navn kendt. Da vor forening er af en ganske særlig natur ligger det os selvfølgelig
tæt ved hjertet at benytte det allestedsnærværende kommunikationsorgan til dette formål. Vi
har ved absolut flertal på generalforsamlingen i vor forening, ́ FAML - med stil´, bestemt, at en
brevkasse i MOK ville være en anvendelig image-skaber. Følgelig ønsker bestyrelsen i ́ FAML
- med stil´ hermed at informere redaktionen om vor intention : Fra og med første MOK i det
herrens efterår ´99 vil vi præsentere et indlæg til hver udgave af det ærbare kommunikations-
organ. Det er bestyrelsens ønske at indlægget bliver bragt under overskriften ´Brevspassen´.

Med venlig hilsen
FAML - med stil´s bestyrelse .
Kontaktperson Mogens Klitgaaard (mogens@mdb.ku.dk) 36301880 eller 26218831

Kære FAML, v. Mogens Kligaaard
Vi er her på redaktionen yderst lykkelige over en hver form for nye tiltag,
der fremmer MOK´s virke som et organ med hang til debat, information og
ikke mindst underholdning. Vi håber andre vil være mindst lige så
entusiastiske, gribe pennen og deltage med at gøre organet måske endnu
bedre end det allerede er.
Og lad os så se på de nye godter:

BREVSPASSEN VED DOC. A. MOK
Kære doc. A. Mok
Vi er en flok mandlige rusvejledere der har et problem. Selv om vi år efter år tager på rustur synes
vi stadig at vi får for lidt. Også selv om vi drikker dem fulde og klæder den ud i underligt tøj i en
hel uge. Har du et godt råd til hvordan vi finder ud af hvem der er til noget?
Hilsen de understimulerede

Kære undersimulerede
Som gammel rusvejleder har jeg et rigtigt godt råd. Det første man spørger en russer om er:
�Er du en spytter eller en sluger?�
Svarer hun: �Nej, jeg er gurler..�, har man fundet den helt rigtige�
Hilsen doc. A. Mok

Som altid er brevspassen åben for alle slags spørgsmål uanset køn, alder og diskrimination. Mail
dem trykt til faml_med_stil@hotmail.com. Vi forbeholder os ingen ret til trykfejl eller lign. ej heller
kan vi garantere at brevet kommer i MOK da vi dagligt modtager mange mange mange henven-
delser fra fortvivlet unge lægestuderende.
Hilsen doc. A. Mok

Til FAML
Ved nærmere eftertanke -  glem det vi skrev før.
Til alle andre: Det kan da gøres bedre - eller hva´ ?

MOKred / mg

Sbrevplatten

KÆRE VENNER
Det er nu tid til planlægning dette semesters film til fremvisning i filmklubben P8´n. Vi samles
derfor til planlægningsmøde torsdag d. 9 september klokken 16.00 i kantinen.
Alle er velkomne, så hvis du vil have indflydelse på hvilke film der skal fremvises dette efterår,
så mød op din ostemad med sennep.
Igen i år skal filmene vælges ud fra følgende kategorier:

1. Blockbuster
2. Europæisk film
3. Dansk film
4. Nordisk film
5. Klassiker (16 mm)
6. Gyser
7. Tema (2 forevisninger)

Thank you Conrad, that file sure did the job. (The Dawn of the Tides 1932)

Jakob Raunsø og Andreas Bjerrum
P8´n

Filmklubben

Indre Organer
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DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD PRÆSENTERER:

BOGMARKED

Bogmarkedet afholdes:
 fredag den 10. september kl. 1430 - 1700

Numre kan trækkes fra kl. 14

Bøger til salg kan indleveres:
tirsdag 7/9 kl. 16 - 18 og torsdag den 9/9 kl. 15 - 17.

Penge og ikke solgte bøger skal afhentes
mandag 13/9 kl. 13 - 16 eller torsdag 16/9 kl. 14 - 16

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler, lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.

som skønnes usælgelige.

MSR


