
8. sept.

Nr. II

Årg.
K

32 - 1999
M
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

IS
SN

 0
9
0
7
-5

6
5
8

DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD PRÆSEN-
TERER:

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.

INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under Det sundheds-

videnskabelige 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 tilmeldingsblan-
ketter 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".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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5. sem. HR

1. sem. HR
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4. sem. HR MOKs dead-
line!!
&  2. sem. HR

Dag
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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 2 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: MSR & Eksamenskontoret

Denne                               redaktion:

21.00 Danmark
får en kindhest
af Italien i Napoli

Jakob Kris Anja

Gordon

Jon

14.30-17.00
MSR holder
Bogmarked

12-24 Lang
fredagsbar i Stud
klubben

Eksamens
tilmedling
Hele Ugen!

Eksamens
tilmedling
Hele Ugen!
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Styrende Organer
REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D. 17. JUNI 1999 KL.
15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Knut Aspegren, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Viggo
Jønsson, lektor Henrik Arendrup, stud. med. Pernille Bruusgaard (13. sem.), stud. med. Inger
Christine Munch (11. sem.), stud. med. Peter Plumgaard (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Laura L. Johnsen, studentersekretær Jonas T. Thorgersen

Fraværende: Lektor Folmer Elling, prof. Olaf Paulson, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge
Henrik Permin,
overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Søren Mehl Knudsen (12. sem.), stud. med. Troels Bygum
Knudsen (11. sem.), stud. med. Sven Pörksen (10. sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (10.
sem), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (9. sem), stud. med. Christian August Engell (8.
sem.)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Ny studentersekretær Jonas Trøjgaard Thorgersen bydes velkommen.
Pernille Brusgaard, cand.med. d. 21. juni, takkes for godt samarbejde og ønskes held og lykke
fremover.
LKF oplyser, at der i løbet af sommeren vil blive foretaget lokaleændringer i afsnit 5404. Der er
ansat en voksenpædagog, Ingeborg Netterstrøm, og læserum 1 bliver inddraget til kontor. PC-
salen bliver halveret (6-9 PC�er) og resten bliver til læsepladser og referencebibliotek. De over-
skydende PC�er placeres eventuelt i laboratorierne. Der blev stillet forslag om, at Aud. E kan

indrettes med læsepladser, som kan benyttes, når auditoriet ikke bruges til undervisning, even-
tuelt med en flytbar skillevæg. Sekretæren undersøger sagen.
Der er fremsat en studenterklage over afd. L. Der har været VKO-studerende og udenlandske
studerende på afdelingen samtidig med 7. semester-studerende. Professor Borrregaard bedes
om en udtalelse.
I forbindelse med videreudviling af den ny studieplan har studienævnet nedsat en følgegruppe,
som forbindelse til semesterudvalgene. Følgegruppens opgave er bl.a. at sikre, at semester-
udvalgene løser deres opgaver. Følgegruppen består af 10 medlemmer, hvoraf tre er fra klinik-
ken. Formandsskabet deles af Hans Sjöström og Torben Schroeder.

4.Meddelelser fra studienævn mm
Ingen meddelelser

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er startet på programmet CELCAT, der med tiden skal bruges til skemaplanlægning, hvilket
på længere sigt skulle give en fordel. Studentersekretæren fra Klinikudvalget Københavns Kom-
mune, hvor programmet er i brug, hjælper med opstarten.

6.Meddelelser fra semestrene
Ingen meddelelser

7. Målbeskrivelse for 7. og 8. semesters klinikophold
På afdelingerne mangler der ofte en centralt formuleret målbeskrivelse. Ofte udleveres
målbeskrivelse for postgraduat uddannelse. Meningen er, at de studerende skal have en
ordentlig beskrivelse med klare mål for deres ophold! En ide er en �instruktionsbog� til lærere
og studerende. Der skal arbejdes videre med forslag om bl.a. en praksisliste over hvad de
studerende skal kunne efter endt ophold.

8. Prælinisk kursus for 3. semester
Der er til efterårssemesteret oprettet 3 hold af 20 studerende, hvilket vil spare undervisningsdage
i forhold til tidligere planlægning. Derved kan man bedre administere de mange afbud, som
kommer sent og samtidig vil det give mindre overlapning. På grund af pladsmangel er nye afde-
linger taget i brug, bl.a. rheumatologisk afd. FH.
Kvalitetsikringsudvalget arbejder på at ændre form og indhold af det prækliniske ophold, så de
studerende bl.a. skal være på samme afdeling under hele opholdet.

9. Evt.
Der blev ingået en ny overenskomst mellem KU og HS omkring undervisningsbetaling sidste
år. Der er intet hørt siden. Sekretæren skriver et brev til studielederen med en forespørgsel om
forholdet.

KAGE: Inger Christine Munch tager kage med på mødet den 26. august 1999
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen/ Jonas T. Thorgersen

 REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 27. MAJ 1999 KL. 15.00

Tilstede: lektor Kjeld Lyngborg, lektor Viggo Jønsson, overlæge Helle Aggernæs, stud. med.
Pernille Bruusgaard (13. sem.), stud. med. Inger Christine Munch (11. sem.), stud. med. Julie
Klahn (suppleant, 7. sem.), sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Laura L. Johnsen

Fraværende: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Knut Aspegren, lektor Folmer Elling, prof.
Olaf Paulson, overlæge Henrik Permin, lektor Henrik Arendrup, stud. med. Søren Mehl Knud-
sen (12. sem.), stud. med. Troels Bygum Knudsen (11. sem.), stud. med. Sven Pörksen (10.
sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (10. sem), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (9.
sem), stud. med. Christian August Engell (8. sem.), stud. med. Peter Plumgaard (7. sem.)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3.Meddelelser fra formanden
Formanden var ikke tilstede. Viggo Jønsson var mødeleder.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet til dette punkt.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Sagen om det kliniske ophold i børnepsykiatri på BBH verserer stadig. Der er endnu ikke
kommet svar på formandens sidste brev til studielederen og afdelingen.
De nye tutorer til PBL-klinikkerne på 10. semester er fundet. Knut Aspegren har lavet et program
til en workshop om undervisningsformen, hvor også Viggo Jønsson og Torben Schroeder, der
er �formænd� for tutorgruppen, vil deltage. Workshoppen finder sted d. 8. september, og alle
PBL-tutorerne forventes at deltage.
Der har været en del problemer med kapaciteten af 3. semester studerende i forhold til 7. og 8.
semester studerendes klinisk ophold. Problemerne drejer sig om at opfylde kapacitetsforpligtigelser,
hvis ikke der placeres 3. semester studerende på afdelinger, hvor der i forvejen er 7. og 8. semester
studerende. Der har været taget kontakt til alle afdelinger, for at høre hvad de har mulighed for at
tage af 3. semester. Ud fra det har sekretariatet udarbejdet et forslag til en ny måde at fordele 3.
semester studenter. Det skal også diskuteres med studielederen om der skal være både medicinsk
og kirurgisk ophold eller om det hellere skal være på samme afdeling hele perioden. Problema-
tikken tages op på næste klinikudvalgsmøde.
Ændring af 3. semester studerendes kliniske ophold tages også op i Kvalitetssikringsudvalget på
Panum.

DET ER FEDT AT VÆRE MAND!(M/K).
I disse ligestillingstider kan det ikke undre nogen at flere og flere kønsspecifikke magasiner
invaderer kioskhylderne i selv den mest uanselige kiosk. Samtidig med at ligestilling bl.a på
arbejdspladsen diskuteres i større fora, udspilles den tavse og allestedsnærværende kønnenes

kamp i A-4format i frokostpausen, hos tandlægen og frisøren.
Hvis man pakker sit budskab ind i farvestrålende billeder og
iøjenfaldende overskrifter, er der åbenbart ingen grænser for
hvor pinlige og ureflekterede ens artikler og reportager må være.
MOK-redaktionen er på uforståelig vis blevet indehaver af et af
disse nye magasiner lydende navnet Slitz -Til mænd der vil
have noget på den kloge!Ansvarshavende redaktør Lars
Johansen forklarer i lederen, på hvilken måde dette blad adskil-
ler sig fra andre i genren. Han pointerer, at bladet tager ud-
gangspunkt i, at det er fedt at være mand; og således henvender
sig til mændene på deres præmisser uden løftede pegefingre og
moralske opstød. Efter nærmere granskning af diverse indlæg
og fotosessions, må man da også konstatere, at billedet af den
stereotype mand udpensles godt og grundigt. Det er selvsagt
de store emner, der diskuteres såsom sex, sport, biler, film,
musik, fastfood.
Man kan så spørge sig selv, hvorvidt Lars Johansens selvret-
færdige drengerøvsjournalistik egentlig kommer andre end ham
selv og hans mindreværdskomplekser ved.
Bladet er ganske uskadeligt og intetsigende, men grænsende til

det ynkelige når det ypperste formål synes at være en forsikring til medmændende om, at de ikke
skal lave om på dem selv bare for at føje kvinderne. Det kan I da gøre bedre! Til alt held kan jeg
konstatere, at de fleste mænd formår at reklamere bedre for sig selv end Slitz-redaktionen.
MOK-red./Anja

MOK-redaktionen i dette semester: Jon Lykke-
gaard Andersen (ansvarshavende), Nikolaj Bolsing Bak
(Computer-guru), Kris �Krugge� Rohrberg (Fest-
rapporter og Kulturchefredaktør), Jakob Raunsø (Kul-
turseniorchefeditor og Huslæge på gymnasiebladet
�Chili�), Martin Græbe (Forskningsredaktør) Gordon
�Gogge� Jehu (Foto-manipulator), Anja J. Nielsen
(XX), Felipe Carlos de Medeiros & Morten �STA�
Staberg (MOK� s korre-spondenter i Trillespillebølle-
by)

Nederen

Lars Johansen, den
såkaldte chefredaktør
på Slitz

Redaktionelt & Studiet
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6. Meddelelser fra semestrene
Studentergruppen i Klinikudvalget er uændret efter det afholdte valg, da ingen nye kandidater
mødte frem.
På 7. semester er der lidt problemer med tutorer, der vil indsamle evalueringsskemaer efter første
kliniske ophold, hvilket ikke er meningen. Det forslås, at evalueringsskemaerne ændres til fire
separate for hver afdeling.

7. Evt.
Helle Aggernæs informerer om, at 9. semesters ønske om at have forlæsningerne i psykiatri
liggende om formiddagen, indføres fra efteråret 99.

KAGE: Knut Aspegren tager kage med på mødet den 17. juni 1999

Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

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

ADRESSEÆNDRINGER

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

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

- Beskyttet adresse:

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

- Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen:

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

- Post sendt til en udenlandsk adresse:

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

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

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

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

Studievejledningen

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.

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.

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

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

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

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.

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.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT

1. OKTOBER 1999 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERDING AF 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

TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 1999
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.
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
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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 efterårssemestret 1999 fredag den 1.
oktober. 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.

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 36,
6.-10. september 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 sundheds psykologi.
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:
- 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 eksa
miner 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 !!

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase II
INFORMATIONSDAGE FOR MEDICINSTUDE-
RENDE PÅ 12. SEMESTER DEN 29. OG 30.
OKTOBER 1999.

Sønderjyllands amt afholder informationsdage for medicinstuderende på 12. semester oven-
nævnte dage med information og rundvisning fredag den 29. oktober på henholdsvis Haderslev
og Sønderborg sygehuse. Lørdag den 30. oktober kan der vælges mellem besøg på henholdsvis
Gigthospitalet i Gråsten, Tønder sygehus og Aabenraa sygehus.

Tilmeldingsfristen er fastsat til den 29. september 1999.

Invitationerne vil kunne fås ved henvendelse til eksamenskontoret.

BYTNING AF FORELÆSNINGER I MEDICIN OG
KIRURGI PÅ 12. SEMESTER

Kære studerende

Forelæsningerne er byttet således d. 27.09 og d. 19.10:
D. 27.09.99 kl. 10.15 � 11.00
�Akut ekstremitetsiskæmi� v. Torben V. Schroeder
D. 19.10.99 kl. 10.15 � 11.00
�Nyresten� v. Jørgen Kvist Kristensen

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet
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BYTNING AF FORELÆSNINGER I MEDICIN OG
KIRURGI PÅ 7. SEMESTER
Kære studerende
Forelæsningerne er byttet således d. 13.09 og d. 27.09::
D. 13.09.99 kl. 09.15 � 10.00
�Ortopædkirurgi� v. Henrik Grønborg
D. 29.09.99 kl. 08.15 � 09.00
�Endokrinologi� v. Martin Egfjord

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

VELKOMMEN
 TIL
LABORATORIUM FOR KLINISKE 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 for tilmelding

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!

Symposier
ILTRÆDELSESFORELÆSNING

Fredag den 17.9.1999
kl. 14.00 Aud II, Rigshospitalet

Afholdes tiltrædelsesforelæsning ved
Læge, dr.med. Ulla Margrethe Wewer
Neye-Fondens Forskningsrådsprofessor i tumorbiologi

28TH ANNUAL MEETING

Sunday October 3 � Tuesday October 5, 1999
Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn

Registration Fe: kr. 2000 covers lodging, meals and shuttle bus from Odense.

Deadline for registration, payment and abstracts: Monday September 13, 1999.

SUNDAY, 3 OCTOBER, 1999:
17.00 � 18.00 Arrival and registration.
18.00 � 19.00 Dinner.

19.30 � 21.00 PLENARY LECTURE: Jens Christian Skou, Aarhus University:
The identificaton of the Na,K-Pump and its significance.

21.00 � 21.30 GENERAL ASSSEMBLY: Danish Society for Biochemistry and
Molecular Biology.

MONDAY, 4 OCTOBER, 1999:
8.00 � 9.00 Breakfast.

9.00 � 11.30 SYMPOSIUM I: LDL RECEPTOR FAMILY � MOLECULAR AND
CELLULAR BIOLOGY.
Organizer: Anders Nykjær, Aarhus University.

9.00 � 9.30 Jørgen Glieman, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University:
The expanding LDL receptor gene family: Providers of essential goodies to
cells.

9.30 � 10.00 Anders Nykjær, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University:
Homologous pathways for cellular uptake of cholesterol and steroid
hormones?

10.00 � 10.30 Coffee Break and exhibition.
10.30 � 11.00 Søren K. Moestrup, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University:

The membrane receptor Cubilin: A molecular flypaper in vitamin and lipid
metabolism.

11.00 � 11.30 Claus Munck Petersen, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus
University: Functional activation and sorting of a new type of neuropeptide
binding receptor.

11.30 � 12.00 Poster session and exhibition
12.00 � 13.00 Lunch.

13.00 � 15.40 SYMPOSIUM II: ANTI-SENSE RNA IN MOLECULAR AND CELLULAR
BIOLOGY.
Organizer: Lis Hasholt, University of Copenhagen.

15.15-15.15 Lis Hasholt, Inst. Med. Biochemistry and Genetics, Copenhagen University.
Introduction to antisense technique.

13.15 � 13.50 Jesper Wengel, Kemisk Laboratorium II, University of Copenhagen.
LNA (Locked Nuceic Acid): High-Affinity Recognition of
Complementary DNA and RNA Antisense Results.

13.50 � 14.10 Kathrine Abell and Christine Nellemann, Institute for Medical Biochemistry
and Genetics, University of Copenhagen.
Antisense down-regulation of Huntingtin in NT2 embryonic stem cells
and NT2-N Neurons.

14.10 � 14.30 Connie Kjøller, Laboratory of Neuropathology, University of Copenhagen.
Suppression of AMPA receptor subunits GluR2 protein in rat brain using
antisense oligonucleotides.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG
MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekre-
tariatet.

Studiet



7

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.

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

14.30 � 15.00 Coffee Break and exhibition.
15.00 � 15.20 Anna Haldrup, Laboratoriet for Plantebiokemi, KVL.

The Use of Antisense Technique in Transformation of Plants.
15.20 � 15.40 Thomas Franch og Kenn Gerdes, Dept. Molecular Biology, Odense

University. Antisense RNA Regulation in Prokaryotes: Rapid Bi-
molecular RNA Interaction Facilitated by a Common Loop Structure.

15.40 � 17.40 Poster Session and exhibition.

17.40 � 19.00 SYMPOSIUM III. NEW TECHNOLOGIES IN MOLECULAR
BIOLOGY AND GENETICS.
Organizer: Lotte Vogel, Copenhagen University.

17.40 � 18.10 Fiona Brew, NEN Life Science Products.
MicroMax, NEN�s novel complete Microarray system.

18.10 � 18.30 René Hummel, Display Systems Biotech, Lersø Park alle 40, Copenhagen:
The combination of RFDD-PCR gene profiling and cDNA arrays provides
a strong gene profiling technology.

18.30 � 18.45 Vibeke Jelsbak, DNA Technology & DNA Diagnostics, Forskerparken,
Aarhus: PCR-Based Quantitation of DNA and mRNA.

18.45 � 19.00 Inger Larsen, Clontech, Intermedica, Sweden:
Presentation on the GFP-technology.

19.00 � 21.00 Dinner.
21.00 � 24.00 Party.

TUESDAY, 5 OCTOBER, 1999:
8.00 � 9.00 Breakfast.

9.00 � 12.00 SYMPOSIUM IV. MOLECULAR BIOLOGY OF DIABETES.
Organizer: Karsten Kristiansen, Odense University.

9.00 � 9.30 Ole Madsen, Hagedorn Research Institute:
Progress in the understanding of beta-cell formation: Implications for
future treatment of diabetes.

9.30 � 10.00 Allan E. Karlsen, Steno Diabetes Center:
A proteome approach to Insulin-Dependent Diabetes Mellitus.

10.00 � 10.30 Coffee Break and exhibition.
10.30 � 11.00 Torben Hansen, Steno Diabetes Center.

Studies of the genetics of type 2 diabetes and related quantitative traits.
11.00 � 11.30 Susanne Mandrup, Department of Molecular Biology, Odense University.

Peroxisome proliferator activated receptors. Targets for antidiabetic
drugs.

12.00 � 13.00 Lunch.
13.00 Departure.

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

Studietilbud

WELCOME TO
INTERNATIONAL DAY
TUESDAY SEPTEMBER 14, 1999
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

INVITATION
The University of Copenhagen would like to
WELCOME
all foreign guests to Copenhagen
***
15.30 - 18.00
Welcome arrangement at your faculty
***
18.00 - 20.00
Københavns Universitet - University of Copenhagen
Festsalen - Celebration Hall
Frue Plads - 1017 København K
***
20.00 -
The International Café
nachspiel in Studenterhuset
Købmagergade 52
***

You are welcome to bring Danish colleagues, teachers, students, mentors as well as staff
along for the event.
Please contact your faculty secretariat for further information.

Yours sincerely,
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
The International Committee

! For the convenience of all our guests
please wear a badge with your name, nationality and home institution

Studiet
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DET INTERNATIONALE KONTOR
Det internationale Kontor genoptager nu efter sommerferien fremsendelse af
orientering om Nyt fra Det internationale Kontor på hjemmesiden
http://www.ku.dk/sa/inter/

Overskrifterne for august 1999 er følgende:

Internationalt Nyt
* Udenlandske institutionsreformer evalueret i dansk rapport
* Noir sur Blanc Expert in Higher Education
EU Nyt
* The European Higher Education Area - Bologna-Deklarationen
* 5. Rammeprogram - Nye deltagerlande i EU´s forskningssamarbejde
* Socrates/Erasmus -Institutionkontrakten 1999 - 2000
* Socrates/Erasmus - Institutionkontrakten 2000 - 2001
* Socrates/Erasmus - Forberedende besøg til Bulgarien
* Studiemuligheder i Frankrig
Nordisk Nyt
* NORFA nyt
* Højere uddannelse i Norden
Stipendier, sommerkurser m.v.
* Kulturaftalestipendier for studerende og forskere til en række lande
2000/2001.
* Kulturaftaleprogrammet mellem Danmark og Italien: Sommerkurser i
italiensk Sprog og Kultur  2000.
* The Tokyo Foundation (tidligere the Global Foundation for Research
and Scholarship):  The Japanese University Faculty Overseas Lecture Program
for 2000/2001 and  2001-2002.
* Canon Foundation: Visiting Research Fellowships til Japan 2000.
* Griffith University, Quensland, Australien. Postgraduate Scholarship
opportunities.
* Forskerstipendier ved Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien,
1999/2000, Humaniora  (og Naturvidenskab).
Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard og Karin Klitgaard Møller
Det internationale Kontor

Elin Kibsgaard
elk@adm.ku.dk, tel. +45 35 32 38 99, fax +45 35 32 39 00
The University of Copenhagen, The International Office
Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K.
(sent by bep@adm.ku.dk)

FOREDRAG OM SUNDHED

Transcendental Meditation er verdens ældste metode til et nyt og bedre liv.

Teknikken giver dyb hvile i sind og krop og fører derfor til en dybtgående
regenerering og fornyelse af nervesystemet.  Hvilen virker forfriskende,
således at man lader op med ny energi.
Derfor er mange læger er begyndt at anbefale Transcendental Meditation som
et middel mod stress og som en effektiv metode til forebyggelse af sygdom.
I England kan lægerne skrive recept ud på Transcendental Meditation, og
patienten kan få kursusafgiften dækket af sygesikringen.

Virkningerne af Transcendental Meditation er veldokumenterede:  Over 400
videnskabelige undersøgelser udført på universiteter verden over (og
offentliggjort i anaerkendte videnskabelige tidsskrifter) viser, at
Transcendental Meditation genopretter den naturlige balance i sind, krop og
adfærd.

Bl.a. ser man, at blodtryk falder, asthma bedres, angst og uro mindskes,
stamning reduceres, angina pectoris patienter bedres, insomnia bedres,
nervøse lidelser reduceres, idrætspræstationer øges, og den biologiske
alder falder betydeligt.

Dette skyldes visse fysiologiske ændringer, der finder sted under udøvelsen
af teknikken.  Således er det vist, at serotonin niveauet øges, plasma
kortisol og plasma laktat falder, stofskiftet falder, åndedrætsfrekvensen
og hjertefrekvensen reduceres, samtidigt med at blodgennemstrømningen og
hudmodstanden øges.  EEG undersøgelser viser desuden øget �coherence,� både
i alpha og theta frekvenserne.

Resultatet er øget velvære, energi og livsglæde - kvaliteter, som på
længere sigt fører til bedre helbred og større vitalitet.  De, der udøver
teknikken, oplever desuden bedre hukommelse, øget kreativitet, bedre
koncentrationsevne, og større mental klarhed.

Derfor har Transcendental Meditation de sidste 40 år været anvendt som et
effektivt middel til fremme af sundhed, livskvalitet og generelt
velbefindende.

Foredrag for alle med interesse for sundhed:
det samme foredrag afholdes tre forskellige steder
i den kommende uge:

1.
STED:  Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, lokale 6
TID: torsdag d. 9. sept. kl. 18:30 - 20:30
Fri entre.

2.
STED:  Østerbro Medborgerhus, Århusgade 103, lokale 1
TID: søndag d. 12. sept. kl. 14 - 16
Fri entre.

3.
STED:  Nørrebro Bibliotek, Guldbergsgade 97
TID: søndag d. 12. sept. kl. 19 - 21
Fri entre.

Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

Annoncer

JOBTILBUD
MEDICIN/TANDLÆGESTUDERENDE TIL BLOD-
PRØVETAGNING PÅ KLINISK BIOKEMISK AFDE-
LING, GLOSTRUP HOSPITAL.

Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, søger studerende på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet (læge eller tandlæge), der kan udføre blodprøvetagning i hospitalets ambulatorier, dag-
afsnit og sengeafsnit. Stillingerne er ledige fra den 1.9.1999. Oplæring, varighed af ansættelsen,
arbejdstid og mødetid aftales nærmere. Aflønning efter overenskomst med Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende.

Er du interesseret i at arbejde med blodprøvetagning på en Klinisk Biokemisk afdeling på et stort
Universitetshospital i København, kan du henvende dig til ledende laborant Hanne Lassesen,
Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup. Tlf: 43 23 24 60, fax: 43 23 39
29, e-mail: hl@dcb-glostrup.dk. Ingen ansøgningsfrist.

BØGER SÆLGES
Medicinsk kompendium 14. Udgave (den næstsidste)
Fysiologi (Crone og Bindslev) 1. Udgave
Pathology (Rubin og Farber) 1. Udgave
Retsmedicin og medicinallovgivning (Simonsen) 8. Udgave
Obstetrik/gynækologi (Bock og Falck Larsen), 2 bind, 1. Udgave
Memo medica, 4. Udgave
Medicinsk Embryologi (Matthiessen og Egeberg) 1. Udgave
Nervesystemets Sygdomme (Sørensen, Paulson og Gjerris) 1. Udgave
Textbook of Medical Physiology (Guyton) 7. Udgave
Lecture Notes on Tropical Medicine (Bell) 3. Udgave
Medical Microbiology (Murray et al) 1. Udgave
ØreNæseHals-sygdomme (Jepsen og Thomsen) 8. Udgave
A Coulor Atlas of Tropical Medicine & Parasitology (Peters og Gilles) 3. Udgave
Basic and Clinical Pharmacology (Katzung) 4. Udgave
Lærebog i hudsygdomme (Zachariae) 6. Udgave

Ring og byd, fx hele svineriet for 3000,-
Louise Behrend, 3535 5525

9.SEMESTER SOCIALMEDICIN
Klinisk Socialmedicin,  Michelsen/Modvig/o.a.

Sælges samlet for 250 kr.
Tlf. 39 29 70 41

SÆLGES: MEDICINSK KOMPENDIUM 15. UD-
GAVE (NYESTE)

Gave, har aldrig været åbnet.

2500,-
Niels, telefon 28220323

FØLGENDE BOG SÆLGES

TIL HELE STUDIET

Medicinsk Ordbog
GADs forlag 1994
dansk-engelsk og engelsk-dansk
Nypris 563, -
Sælges for 340,-
HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

Studiet & Annoncer
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STUD. MED�ER TIL KURSUS I  NEUROLOGI

4-8 stud.med�er søges som demonstrationspersoner til kursus i akutte neurologiske tilstande. Du
skal fungere som demonstrationsperson for neurologisk undersøgelsesteknik og som simuleret
patient, hvor du skal optræde i en patientrolle med et akut opstået neurologisk symptom, f.eks.
hovedpine.
Kurset er for læger og afholdes på Hvidovre Hospital mandag og tirsdag d. 8. og 9. november
1999 kl. 9.00 - 16.00. Du skal være indstillet på at deltage begge dage fuldtid. Du aflønnes med
100,-kr/time. Du kan selv forvente et fagligt udbytte ved din medvirken.

For yderlig information kontakt afdelingslæge Ole Gredal, H:S Postgraduate Medicinske Institut,
Bispebjerg Hospital, 2400 NV. Tlf.: kun onsdage og torsdage 35 31 60 82, e-mail:
og02@bbh.hosp.dk

STUDENTER PROJEKTKOORDINATORER TIL
NETDOKTOR.DK

Danmarks største internet site for sygdoms- og sundhedsinformation www.netdoktor.dk arbej-
der med en række spændende projekter indenfor udvikling af internet ressourcer og værktøjer
til læger.

Især arbejdes med udvikling af NetDoktor.dk�s professionelle del, NetDoktor Eksklusiv. Her
findes allerede en række gratis tilbud rettet mod læger og andre sundhedsprofessionelle, f.eks.
Cochrane Library, Harrisons Textbook of Internal Medicine, Kursus-mødekalender, Læge quiz
m.m. En lang række projekter til udvikling og forbedring af NetDoktor Eksklusiv er linet op,
nogle er allerede startet, andre skal snart startes. Et NetDoktor team i både København og Svend-
borg arbejder med disse projekter.

Til teamet i København søges en eller flere stud.med�er til start snarest.

STUDENTERMEDHJÆLPER SØGES TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE  FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheders formål er at styrke lægeuddannelsen på det kliniske
område. Træningen i Laboratoriet er en forberedelse af de studerende til klinikopholdene og et
supplement til den kliniske uddannelse, og omfatter træning i anamneseoptagelse, objektiv un-
dersøgelse og en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering m.m.).
Træningen foregår ved hjælp af fantomer, multimedia programmer og simulerede patienter.

ARBEJDSOPGAVERNE:
Studentermedhjælperne deltager i det praktiske arbejde omkring Laboratoriet (klargør laborato-
rierne, assisterer ved undervisning etc.), deltager i dataindsamling i forbindelse med evaluering
af diverse projekter og har vagtfunktion i forbindelse med Klinikudvalgets læsefaciliteter.

KVALIFIKATIONER:
Fleksibilitet og samarbejdsevne.  Da jobbet som studentermedhjælper kræver en vis oplæring, er
det en fordel, hvis du er tidligt i studiet: 3.-5. semester.  Kendskab til computere og video en fordel.

ARBEJDSTID:
ca. 10 timer ugentligt.

Der må påregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 08.00-20.00 på hverdage og i weekender
kl. 09.00-17.00 efter vagtskema, udarbejdet i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere.
Tiltrædelse ultimo september 1999.

Løn efter overenskomst, p.t. ca. kr. 92,- pr. time.

HENVENDELSE TIL:
Professor, dr.med. Knut Aspegren, Laboratorium for Kliniske Færdigheder, afsnit 5404,
tlf. 3545 5406 eller overassistent Birgitte Bredmose tlf. 3545 4472.

ANSØGNING:
bedes fremsendt til Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Rigshospitalet
Afsnit 5404, Blegdamsvej 9
2100 København Ø

senest onsdag den 15. september 1999, kl. 12.00.

FODTERAPEUTSKOLEN SØGER STUD.MED. TIL
UNDERVISNING I ANATOMI/FYSIOLOGI
 - specielt underekstremiteterne. Bog F. Bojsen-Møller:
Bevægeappararets anatomi.
Undervisningen skal foregå i dagtimerne i perioderne oktober-januar og
marts-juni hvert år. Ca. 82 timer pr. periode med ca. 4-8 timer pr.
uge fordelt på 2 á 3 dage.
Ansættelse på timelærer-kontrakt fra ca.01.10.1999.
Aflønning sker efter Finansministeriets sats IV for timelønnet
undervisning og udgør pr. 01.04.1999 kr. 263,32 pr. undervisningstime incl.forberedelse +
12½% feriegodtgørelse.
Der vil være mulighed for at overtage materiale fra vores nuværende underviser, samt blive sat ind
i stoffet
Kort skriftlig ansøgning snarest med oplysning om hvor langt du er i studiet  til

FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100  København Ø
Att. Forstander Kirsten Bernth

Arbejdsopgaverne er meget varierende, afhængig af hvilket projekt man kobles på. En del af
arbejdet vil foregå på internettet, fysisk udgangspunkt vil være Netdoktors kontor i København.
Hjemmearbejde kan også komme på  tale.

Forudsætninger: Basalt kendskab til computere, e-mail og internet iøvrigt.

Arbejdstid: Fleksibel, men i starten må påregnes minimum 8 timer pr. uge.

Løn: Vanlig studenterløn.

Yderligere oplysninger:

Kåre Stahl Jacobsen
lægelig leder, Netdoktor Eksklusiv.
33 17 92 50 eller e-mail: ksj@netdoktor.dk

STIPENDIER

TIDLIG ERNÆRING - SENERE SYGDOM

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole opslår 3-årigt Ph.D.-stipendie til besættelse 1. februar
eller 1. september 2000. Emnet er den tidlige ernærings betydning for risikoen for at udvikle
sygdomme senere i livet.
Ernæringen i de første leveår har ikke kun betydning for vækst og udvikling senere i barndom-
men, men også for riskoen for sygdomme senere i livet. Med udgangspunkt i kohorte studier,
bl.a. �Bedre Sundhed for Mor og Barn� vil studiet analysere, hvilken betydning den tidlige ernæ-
ring har for risikomarkører.
Ansøgere kan have en baggrund i ernæring, epidemiologi, medicin eller biologi.
Professor Kim Fleischer Michaelsen, tel 3528 2493, Forskningsinstitut for Human Ernæring
kan kontaktes med henblik på yderligere oplysninger
Det fulde opslag med detaljerede oplysninger om ansøgningsproceduren findes på KVLs hjemme-
side ( under Ph.D.-stipendier til særlige fagområder.
Ansøgningsfrist: 20. oktober 1999 kl. 12.00.

KULTURAFTALESTIPENDIER 2000/2001

Fra Rektorkollegiet er der modtaget opslag for kulturaftalestipendier af 3-12 mdr�s varighed, der
forventes stillet til rådighed for danske studerende og forskere til studieophold i udlandet i det
akademiske år 2000/2001 i følgende lande:

Med ansøgningsfrist for studerende 1. oktober 1999 til Det internationale Kontor:
Japan (kun til Tokai University), Schweiz, Tyskland.

Med ansøgningsfrist for studerende 1. november 1999 til Det internationale Kontor:
Belgien (Det flamske Sprogsamfund), Bulgarien, Egypten, Estland, Finland, Grækenland, Hol-
land, Island, Israel, Italien, Kina, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Den
Slovakiske Republik, Spanien, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet, Ungarn, Østrig.

Ansøgningsfrist for forskere er 1. december 1999, bortset fra Japan-Tokai University og Schweiz,
hvor fristen er 25. oktober 1999. Ansøgninger sendes direkte til Rektorkollegiet, Vester Vold-
gade 121 A, 4., 1552 København V, tlf. 33 92 54 33/32, fax 33 92 50 75, hvorfra ansøgnings-
materialet også kan rekvireres.

Sommerstipendier kan ikke søges i forbindelse med dette opslag. Sommerkurser og stipendier
vil blive opslået særskilt i Universitetsavisen m.fl i november/december 1999.

NB � Italien: Opslag af sommerkurser til Italien 2000 har fundet særskilt sted i Universitetsavisens
nr. 12 og 13. Sidste frist for aflevering af ansøgninger til Romansk Institut til prioritering: 15.
September 1999.

Nærmere oplysninger om ansøgningsprocedure og -betingelser, ansøgningsskema (i to eks.)
samlet detaljeret oversigt over alle landes stipendietilbud, samt oplysningsblade for hver enkelt
land, kan afhentes ved Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010 København
K, tlf. 35 32 39 02/35 32 29 18 kl. 10-15 dagligt, fax 35 32 39 00, e-mail: bep@adm.ku.dk

Med venlig hilsen

Elin Kibsgaard

KVINDELIGE FORSØGSPERSONER
SØGES

Kvinder, der anvender mini-piller som prævention kan opleve at blødningerne bliver uregelmæs-
sige. Dette er medvirkende til  at metoden, der er et godt alternativ til almindelige p-piller pg.a. den
lavere hormonmængde, ikke har større udbredelse. Nyere undersøgelser tyder på at de uregel-
mæssige blødninger kan modvirkes,  hvis mini-pille behandlingen suppleres med et såkaldt
antiprogesteron.
Denne undersøgelse skal belyse, hvilken dosis antiprogesteron, der giver det mest regelmæssige
blødningsmønster. Undersøgelsen indebærer at du skal tage mini-piller i 4 måneder (suppleret
med antiprogesteron 2 gange om måneden), at du skal føre skema over dine menstruationer og
møde til blodprøvekontrol 3 gange. Der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste
og øvrige udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere om undersøgelsen  bedes du kontakte:

Overlæge Kresten R. Petersen
gynækologisk-obstetrisk afdeling
Hillerød Sygehus
Tlf:  48293701 (arbejde) eller 44980818 (privat)
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk

Annoncer
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UTRÆNEDE FORSØGSPERSONER
SØGES

Undersøgelse af trænings indflydelse på insulin-stimuleret glukose-optagelse i fedtvæv.

18-30 årige raske mænd søges som forsøgspersoner til ovenstående undersøgelse. Du skal
være utrænet (ikke dyrke sport, kun cykle meget lidt, oftest køre i bil/bus/tog) og være villig til,
at vi (du) før undersøgelsen udfører en konditest.
Undersøgelsen finder sted i slutningen af september på Bispebjerg Hospital. Her vil du få indlagt
katetre i 3 blodkar og i underhuden til insulin/glukose-infusion og prøvetagning. Herudover vil
du få indgivet en lille mængde 133Xenon i huden til måling af blodgennemstrømningen. Honorar
gives.
Hvis du er interesseret så ring til forskningsadjunkt, læge Bente Stallknecht; dag: 3532 7540;
aften/weekend: 3965 6211.

BANDSTART

Jeg er: Guitarist og sanger.
Jeg søger: Guitarist, basist, sangerinde, keyboardspiller og trommeslager til opstart af band.
Musikstil: pop, folk, jazz (moderne). Gerne (men ikke nødvendigvis) med en halvakustisk lyd.
Foreløbig plan: 1) find musikere, 2) find øvelokale, måske på Panum, 3) øve én gang om ugen,
gerne med nedtrapning i eksamensperioder.
Ambitionsniveau: Hygge.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål kan du ringe til mig på:
Tlf. 39 29 70 41

MVH. Michael

FADL
Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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.

ÅRSBERETNING 1998-1999
Til brug for generalforsamlingens pkt. 5, følger hermed
beretning fra:

UNIVERSITETSBOGLADEN

Økonomi
Årsregnskabet for 1998/99 er endnu ikke færdigrevideret. Imidlertid kan vi allerede nu se, at der
har været tale om en flot vækst i vores omsætning. I forhold til 1997/98 er salget steget med mere
end 10%, således at omsætningen har rundet de 35 mill. Kr. Væksten er primært sket i salg til
studerende og til færdiguddannede læger. Der er igennem foråret 1999 blevet investeret heftigt
i Internet og administrativ edb (Se nedenfor). Summa summarum ser det ud til, at bogladen for-
bedrer sig resultat ganske pænt.

Uddelinger
Universitetsbogladen uddeler hvert år penge til en række studentersociale formål. Pengene stam-
mer fra bogladens overskud efter henlæggelser til konsolidering, investeringer mv. I regnskabs-
året 1998/99 blev følgende tilgodeset:
· Humanbiologernes RUS arrangement
· IMCC
· Studentergruppen Københavns Amt
· Medicinerrevyen
· Panumkoret
· SIMS
· RUS kurserne og RUS vejlederne

www.universitetsbogladen.dk
Bogladens hjemmeside er blevet besøgt mere og mere flittigt. Det kan konstateres, at besøgene og
købene især stammer fra kunder udenfor universitetsmiljøerne. Dette er sådan set ikke overra-
skende. Bogladen har en fin geografisk beliggenhed for de studerende, mens vores færdig-
uddannede kunder kun sjældent har muligheden for at lægge deres vej forbi butikken. Imidlertid
arbejder vi ganske intensivt med at få gjort vores tilstedeværelse på internettet endnu bedre � og
især for studerende. Pr. 30.08.99 skiftede vi design og fik boglisterne på nettet i en bedre form.
Samtidig blev alle bøger vi har på hylderne lagt ud i vores on-line butik. Gennem efteråret 1999
vil der blive lagt kvalitative oplysninger om studiebøgerne ind på siden. Man vi således kunne
læse anmeldelser af bøgerne, lærer- og studenterkommentarer � og man vil også selv kunne
bidrage med synspunkter og erfaringer om lærebøgernes anvendelighed etc. En lang række
opgavesamlinger, øvelsesvejledninger og pensumbeskrivelser vil kunne downloades fra vores
hjemmeside, og endelig vil man kunne få information om gode tilbud og nyheder. Ansøgninger
om uddelinger til studentersociale formål vil også kunne foretages fra
www.universitetsbogladen.dk

EDB omlægning
Sommeren 1999 har på godt og ondt stået på nyt edb-system. Godt forstået sådan, at bogladen
nu er teknologisk helt med fremme � ondt, fordi vi samtidig må melde os i koret af virksomheder,
der har oplevet temmelig mange problemer i indkøringsfasen. Vi beklager, at en del kunder har
været ude for �underlige� og besværlige ekspeditioner. I skrivende stund skulle de værste pro-
blemer dog være overstået, men vi må erkende, at selvom man har valgt et meget udbredt
standardprogrammel og får opgaven udført af et anerkendt og stort edb-firma samt har bevæbnet
sig med en ekstern konsulent � ja, så er lykken ikke hermed gjort. Vi forventer dog snarligt at
kunne høste resultaterne af sommerens slid og frustrationer.

KLIKEN - ET KULTURELT TILBUD TIL
STUDERENDE

KLIKEN er Det Kongelige Teaters netværk for studerende:

Her kan du
Møde smukke skuespillere, trendy instruktører og andre teaterfolk
Deltage i hede debatter med aktuelle dramatikere
Møde andre teaterinteresserede studerende
Få unikke teateroplevelser

De to næste klikearrangementer er:

18. Oktober: �SÆLSOMT MELLEMSPIL� kl. 17.30
Instruktør Jan Maagaard fortæller om iscenesættelsen af Eugene O´Neills
soap-marathon �Sælsomt Mellemspil�. KLIKE-aftenen starter kl. 17.30 i
caféen i Turbinehallerne, hvor stykket opføres kl. 18.00.
Pris 50 kr. Husk at du kan medbringe en gæst for 50 kr.

24. November: �SPAREKASSEN�  kl. 18.30
Guldalder-aften med Mette Winge:SPAREKASSEN, DENS FORFATTER OG TIDEN
KASSEN´ BLEV TIL I.
I Guldalderens København kunne man dagligt se en lille herre gå rundt i
sin egen verden. Folk der mødte ham, vidste, at han var næsten døv, at
han var forfatter, og at han havde været forelsket i den store
skuespillerinde Johanne Luise Heiberg. Det var der nu så mange, der
havde været, men han skrev stykker til hende, og de var gode. Henrik
Hertz hed den lille forfatter, der skrev et meget stort antal skuespil,
hvor af nogle - som Sparekassen - stadig bliver spillet.
Oplev forfatteren Mette Winge fortælle om Henrik Hertz, hans
forelskelser, hans flid og hans forsøg på at overleve økonomisk i den
tid, eftertiden har benævnt Guldalderen. Sådan så tidens mennesker bare
slet ikke på den.

Tilmelding til KLIKEN foregår via hjemmesiden www.kgl-teater.dk/kliken
eller ved at sende en mail til kliken@kgl-teater.dk.
Med venlig hilsen
Det Kongelige Teater

- herunder orientering om den nye forsikringsordning i Codan
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg.
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen.
6. Forslag til drøftelse/gæstetaler?
7. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
8. Eventuelt.

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

VALG TIL FADL KKF�s REPRÆSENTANTSKAB
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,
den næste liste der melder sig får bogstav B osv..

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 fås på FADL�s sekretariat. De er også  trykt i MOK nr. I .

Kulturelt

Annoncer & Indre organer
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 30/8-1999 � 5/9 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt            %
07-15
bestilt 16 16 13 10   12 22 14 103
udækket 5 2 6 1 1 3 0 18            18
15-23
bestilt 23 10 17 15 21 14 7 107
udækket 13    0 2    0 1 0 0 16             15
23-07
bestilt 19 13 16 16 19 14 11 108
udækket 4 1 1 0 0    0     0 6 6
ialt
bestilt 58 39 46 41 52 50 32 318
udækket 22     3 9 1 2  3 0 40             13
% 62 93 81 98 97  94 100

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: 30/8 - 1999 � 5/9 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn         ialt
Ledige hold 2    2 2 3 2 2 1
Arbl. Vagter 9 7 5 9 7   6 5                48
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.

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 36

Onsdag den 8. sept. 16.00-17.00
Fredag den 10. sept.16.00-17.00
Mandag den 13. 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

2. opslag - 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.

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 13. september 1999 klokken 12.00

Hjemmedialysehold i Ølstykke

Hjemmedialysehold 4222 søger 1 nyt medlem til indsupplering snarest muligt.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering under dialysen samt afslutning. Der køres dia-
lyse i hjemmet hver onsdag og fredag i dagtimerne.
Pt�en er en meget sød og rar dame, der har kørt hæmodialyse i næsten 20 år.
Nuværende er vi 2 på holdet i slutningen af studiet, og tager hver 2-6 vagter pr. måned, afpasset
efter eksamener

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK10 / 100
· at du er fleksibel
· at du kan tage 2-6 vagter pr. måned
· at du min. kan være på holdet i 1 år

Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transportgodtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte Christine Rosager på tlf. 33 12 44 14 for at høre
nærmere.

Ansøgning til Vagtbureauet senest mandag den 13. september 1999 kl. 12.00.

Udfordrende og fleksible vagter tilbyder
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)

Vagtbureauet
VB meddeler
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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.  Ar-
bejdet består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse 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. er-faring, 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.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 2 nye ventilatører
Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der har sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i
skole.  Af og til dækker vi desuden aftenvagter.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover giver vi den medicin der skal
gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et år, gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5 vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger
drengen som han udvikler sig, så du skal kunne svømme, cykle osv. Cykel stilles til rådighed af
familien. Det er ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.
Desuden skal du kunne komme til næste holdmøde d. 16/9 kl. 1800.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane og cykel/til fods.
Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Kim  ( 32 57 31 18

Ansøgningsfrist onsdag den 15. September 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

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.

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.

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:_________________________

VB meddeler
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Medicinsk Studenterråd
MØDEINDKALDELSE TIL STUDENTERRÅDET!!

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....

MEDICINSK STUDENDERRÅDSMØDE
TIRSDAG D. 14. SEPTEMBER KL. 15.30-17.00

HOLDREPRÆSENTANTER: HUSK AT KOMME

1. Formalia
2. Kort intro til evt. nyankomne
3. Nyt fra semestrene
4. Formandssituationen
5. Vaccination - studentersikkerhed
6. Celle-belle tiltag
7. Semesterudvalgene - hvordan går det med den nye studieplan
                                      - skal der indsuppleres flere
8. Studerende i institutbestyrelser ?
9. Studienævnsdagsorden
10. evt.

som vanligt kaffe og kage

Jens-Ulrik

STUDENTERRÅDSSEKRETÆR SØGES.

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

Bogladen
BOGNYT

Kirurgi
Der er to nyheder inden for kirurgi af stor interesse:

Lund: Skadebogen
8. udg., 1999, 144 s., hft. 160,00
Der er tale om en total opdatering i forhold til 7. udg.

Hald m.fl.: Kirurgisk kompendium � kittelbog
1. udg., 1999, 580 s., plast 428,00

Anatomi
Matthiessen m.fl.: Regionær anatomi
5. udgave forventes at udkomme primo oktober 1999

Fysiologi
West: Essentials of Respiratory Physiology
6. udgave forventes at være på hylderne primo/medio oktober 1999

Farmakologi
Basal og klinisk farmakologi
2. udg. er på gaden d. 16. september 1999. Frem til 01.12.99 er prisen 593,75 kr. herefter stiger
den til 687,75 kr.

Medicin
Medicinsk kompendium � lommehåndbog
2. udg. Er blevet en del forsinket. Forventningen er nu en udgivelse ultimo oktober 1999.

Dermatologi og venerologi
Sand Petersen: Dermatologi og venerologi � en lærebog
3. udg. udkommer i uge 37. Som noget nyt medfølger gratis CD-ROM med diagnostiske billeder.
Prisen bliver 437,00 kr.

IMCC
EXCHANGE

Første møde i det nye semester, torsdag d. 9/9 kl. 19.30

IMCC � Exchange arrangerer klinik-ophold for udenlandske studerende fra hele verden.
Vi står for kontakten til mange forskellige hospitaler og laver aftaler med overlæger.
Der laves sociale programmer for de mange studerende, vi fester med dem og viser rundt i vores
hovedstad.
Hvis du vil møde medicinstuderende fra hele verden og være med til at give dem et godt indtryk
af Danmark så er EXCHANGE LIGE DIG!
Er du nysgerrig, så kom til mødet, torsdag på IMCC-kontoret overfor datasalen.

Alle er meget velkomne.

EX-CHANGE THE WORLD

NYT  FRA EXCHANGE.

Fra onsdag d. 15/9 �99 er det muligt at ansøge om exchange pladser for år 2000.

Der er en del nye lande, og for mange lande er der rift om pladserne. Pladserne er opslået på
opslagstavlen ved IMCC-kontoret (overfor datasalen). Du skal være på anden del for at komme
på klinik i udlandet, men enkelte lande tilbyder dog også præklinik.
Gebyret er 1350 kr, hvoraf du får 300 kr tilbage, hvis du afleverer en rapport til IMCC, når du
kommer hjem.
For at søge Canada og England skal indbetalingen finde sted onsdag d. 15/9-99 og kun denne
dag, der vil så blive trukket lod om pladserne.
Kig forbi IMCC-kontoret for nærmere information.

 EXCHANGE har kontortid torsdag d. 9/9 �99 kl. 15-17.  (ekstraordinært)

Derudover har IMCC-kontoret åbent :  mandag, tirsdag, torsdag og fredag  kl. 11.30 � 14.00

Retsmedicin
Simonsen: Retsmedicin og medicinallovgivning
9. udg. er forsinket og udkommer primo oktober 1999.

Fastnettelefon & Internetabonnement
I samarbejde med Telia kan vi tilbyde dig lavere minuttakster på din fastnettelefon + et gratis
internetabonnement i 12 måneder.

Kom ind og få brochuren i bogladen.

Se boglisten på www.universitetsbogladen.dk

VELKOMNIR ALLIR NÝIR ÍSLENDINGAR Á PANUM
(OG ÞIÐ GÖMLU LÍKA)!
Hittumst öll í stúdentaklúbbnum
(SEM ER STAÐSETTUR NIÐRI VIÐ AÐALINNGANGINN)
föstudaginn 10. september kl. 1700 og �skipuleggjum dagskrá vetrarins�!  Skyldumæting fyrir
nýnema!
Nefndin

ISLÆNDINGER PÅ PANUM!
Vi mødes i studenterklubben fredag den 10. september kl.1700!  Obligatoriskt møde for nye
studenter!
Udvalget

Basisgrupper

STUDENTERNES ANÆSTESIOLOGISKE/
AKUT-MEDICINSKE SELSKAB

Det må være på tide med et forum for os med hang til at �få folk til at sove� samt �blå blink� � derfor
samles vi alle til et stiftende møde for �STUDENTERNES ANÆSTESIOLOGISKE/AKUT-ME-
DICINSKE SELSKAB�.
Havde forestillet mig noget med foredrag, VKO, kurser, OSVAL, ekskursioner � emnerne er
mange : traumer, væsketerapi, intensiv, præhosp.-behl., hyper/hypothermi, EKG, hyperbarbehl.
osv osv osv osv �� og hvad vi ellers finder på.

Hvem vil være med ??

Vi samles Mandag d. 13/9-99 kl. 16.00 i Store Mødelokale (Fadl-gangen, lok 1.2.15)

Hilsner fra Per P. Bredmose, 11 sem. RH

Indre Organer
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MEDICINSK-FILOSOFISK FORENING.

Så er det en realitet. Foreningen er stiftet. Det skete onsdag d. 16. juni 1999 på vores stiftende
generalforsamling.
Formålet med foreningen er, at inspirere medicinstuderende samt andre interesserede til at reflek-
tere over tværfaglige problemstillinger, samt danne et forum hvor disse problemstillinger kan
debatteres.
Planen er at afholde to til tre debataftener i løbet af hvert semester. På disse debataftener vil der så
vidt muligt være inviteret relevante gæstedebattører.
Bestyrelsen består af :
Rikke Møller Pedersen, formand.
Louise Finne, næstformand.
Troels Hammerhøj, kasserer.
Joen Steendahl, sekretær.

Har du spørgsmål kan du ringe til Rikke, tlf. 35430807.

KRISTNE MEDICINERE!

Så er det tid!!!!!
Vi mødes Søndag d. 12.09.99 kl. 19:30 på Hothers Plads 1,3.th., 2200 Kbh. N.
Du ved hvor det er!! (ellers ring til David på 38870305 )

INDKALDELSE TIL MØDE I GIM

Onsdag den 15. September kl.16.00, GIM�s lokale er 9.2.3

Traditionen tro inviterer vi både nye og gamle studerende til semesterets første møde, hvor
Vi bl.a. vil tale nærmere om forestående arrangementer.

Hvad er GIM?
GIM er �Gruppen for Integreret Medicin�.
GIM er en gruppe åben for alle medicinstuderende og læger.
GIM´s formål er :
-  at udbrede kendskabet til alternative behandlingsformer blandt

læger og medicinstuderende
-  at diskutere disse i et åbent og kritisk forum
-  at relatere alternativ behandling til anerkendte behandlingsmetoder.

Udover at være en nysgerrigt arbejdende gruppe er GIM også et studentersocialt forum, hvor du
kan mødes med studerende fra alle semestre under mere afslappede former end det daglige studie.

Hvorfor GIM?
Når vi kommer ud som læger vil ca. hver 3. patient anvende alternativ behandling som et supple-
ment til den, vi kan tilbyde dem, og dermed vil de have et behov for at blive vejledt om hvad det
er, og hvordan det virker. Derfor er det vigtigt, at vi kender de forskellige alternative behandleres
teorier, arbejdsmetoder og resultater.
Desuden er den holdning udbredt i gruppen, at man ikke skal forkaste den alternative behand-
ling, blot fordi man er uvidende om den. Man må undersøge den og finde ud af om, eller hvordan,
den kan bruges i behandlingen af sygdomme.

Hvordan bli�r jeg GIM´mer?
Hvis du har lyst til at høre mere om GIM kan du møde op på vores møder, der annonceres i MOK.
Der vil altid være nogle fra gruppen, som kan svare på de spørgsmål du måtte have til gruppens
arbejde.
Du vælger selv graden af engagement i gruppen; møderne er åbne, også for et enkelt arrange-
ment.

Vi glæder os til at se dig!

FILMKLUBBEN P8'N

Kære Venner
Det er nu tid til planlægning dette semesters film til frem-
visning 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 oste-
mad 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

Husgruppen
INTRODUKTIONSMØDE
-om Husgruppen og Studenterklubben

Er du interesseret så mød op mandag den 13/9 kl. 15 i Klubben.
Alle er velkomne!

På vegne af introgruppen
Luise og Anja.

SIMS
INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

SIMS� bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag den 4. oktober klok-
ken 1600 i Fadl�s mødelokale (1.2.15). Vi vil gerne se så mange som muligt, nye som gamle, og
giver da også en lille forfriskning i denne anledning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af regnskab 98/99

3. Opfølgning på arrangementer i 98/99
� Foredrag om doping, ernæring, højdefysiologi, idrætsimmunologi, muskeltræning
� Idrætsdag
� Kursus i knæ-, ankel- og skulderskader

4. Fremlæggelse af efterårets arrangementer.

5. Valg til bestyrelsen
Formand: Jonas Meile, modtager genvalg
Næstformand: Rune Kjellberg, modtager ikke genvalg
Sekretær: Anne Haghfelt, modtager genvalg som kasserer
Kasserer: Claus Bo Svendsen, modtager ikke genvalg

Hvis du har lyst til at få lidt mere indflydelse på SIMS� arrangementer og/ eller vil stille op til
bestyrelsen, så læg en seddel i vores postkasse ud for 9.2.3 (overfor datasalen).

6. Evt.

På vegne af SIMS,
Jonas, Anne & Claus

Tilbud om styrketræning.
SIMS har en aftale med PULS Fitness på Århusgade som tilbyder medlemmer af SIMS et halvt års
træning for kun 1000,- kr. Kontakt Louise på 35553015 for mere information.

Mediateket
GRATIS KURSER FOR DE STUDERENDE
PÅ PANUM INSTITUTTET

Tilmelding til Mediatekets Internet kurser og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige
Biblioteks (DNLB´s) Medline kursus foregår ved personlig henvendelse i Mediateket eller på
telefon 35 32 73 84 eller e-mail: studbib@stud.mdb.ku.dk

Tilmelding til Cosmos introduktionerne sker til Kursuscenteret på Danmarks Natur- og
Lægevidenskabelige Bibliotek, Nørre Alle 49
2200 København N Telefon: 35 39 65 23

HUSK SEMESTERSTARTS-
FESTEN!
Lørdag den 18/9 i Studenterklubben.
Kun adgang for medicinstuderende.
Se i MOK i næste uge vedrørende billetsalg mv.

På glædeligt gensyn. Kærlig hilsen  Husgruppen.

Indre Organer



15

KURSUS OVERSIGT –
EFTERÅR 99
INTERNET
Vil foregå
På Mediateket

COSMOS

Vil foregå på DNLB

MEDLINE

Vil foregå på DNLB
Uge 38 Tirsdag d. 21.

September kl. 14-16

Onsdag d. 22.
September kl. 16-18

Uge 39 Tirsdag d. 28. September
kl. 16-17.30

Uge 40 Onsdag d. 6.
Oktober kl. 14-16

Uge 41 Torsdag d. 14. Oktober
kl. 16-17.30

Uge 42

Uge 43 Tirsdag d. 26. Oktober
kl. 16-17.30

Uge 44 Onsdag d. 3.
November Kl. 14-16

Uge 45 Torsdag d. 11.
November kl. 16-17.30

46

47

48

49 Onsdag d. 8.
December Kl. 14-16

Rusnews

RUSGRUPPE NEWS!

Gruppe 6 mødes hos Louise Lau tirsdag d. 14.9.99.
kl. 17:30. Hejsa!!!

FRA ALLE OS TIL ALLE JER: TAK FOR 8
PIVGODE RUSTURE. VI GLÆDER OS TIL AT SE
JER TIL FREDAGSBAR PÅ FREDAG M.M.

Hvis du nu sidder derhjemme med 2 tropehjelme, en styrthjelm, et udstoppet egern, et 80-mands
telt, en tykmandsdragt, 6 m grøn filt, et lyssværd, det originale manuskript til Barwars, en video
af rolleoplægget eller 2 bortkomne vinternussere som ikke er dine,så aflever det til din tutor eller
i klubben. Der er mange som mangler tøj, CD´ere og rekvisitter efter rusturen.

Husk forøvrigt tutorfest lørdag den 2/10 for alle
russere og vejledere.

Stormøde:

Alle rusvejledere indbydes hermed til afsluttende stormøde onsdag den 15/9 kl. 20.00 i klubben.
Her vil vi endnu engang evaluere os selv i alle ender og kanter, så tænk lidt over hvilke emner du
mener skal rundes, og sig det til din KG-rep. og mød op.
KG mødes en time før sammen med bosserne fra  ØKO og MAD.

Tutormøde:

Alle tutorer (vinter + sommer) holder møde tirsdag den 14/9 kl. 17.00 i klubben.

Oprydning i klubben:

ALLE EFFEKTER FRA RUSTURENE SKAL VÆRE FJERNET
FRA KLUBBEN SENEST TORSDAG I DENNE UGE, ELLERS
VIL DE BLIVE PLACERET I POUL JASZCZAK�S FORHAVE.
KONSEKVENSERNE AF DETTE BLIVER NÆPPE MUNTRE.

ØKO RUS NEWS!

Der er øko-møde i morgen torsdag d. 9.9.99 (cool!)kl. 16:00. Vi mødes
ved akvarierne. Husk at medbringe kontanter til betaling af røg, spot
og DISCOOO... kugle (hvis i tvivl om beløbet kontakt da undertegnede
eller Mr. Jehu). Vi ses!
De økonomiske hilsener, Louise Lau.

For kurserne på Mediateket gælder det, at der skal være min. 5 tilmeldinger før kurset bliver
gennemført og max. 10 deltagere pr kursus. På DNLB kan der max. være 18 deltagere pr
kursus.

Introduktion til Cosmos
Formålet er at give deltagerne en introduktion til DNLB�s elektroniske katalog Cosmos, der er
en katalog over bøger og tidsskrifter på DNLB. Der gennemgås hvordan man søger og
bestiller litteratur i Cosmos.
Kurset foregår på DNLB

Introduktion til Medline
Kurset er en introduktion til artikel søgning i Medline. Medline er en stor bibliografi med en
international samling af bl.a. medicinske og odontologiske artikler. Kurset er af 2 timers
varighed og Silverplatter produktet WinSPIRS vil blive gennemgået. Kursisterne vil også få
mulighed for selv at løse opgaver. Kurset foregår på DNLB

 Internet for nybegyndere og let øvede
Kurset er beregnet for nybegyndere og let øvede brugere af Internettet. Vi gennemgår kort
Internettets historie. Informerer om opbygningen af en WWW-adresse m.m. Desuden gives
en kort gennemgang i hvordan man søger efter information i forskellige søgemaskiner. Vi
slutter af med lidt øvelser samt udlevering af relevante adresser. Kurset foregår på Mediateket

MOK ønsker
Danmark og
hele verden
tillykke med
den nye
prins
Henning

Indre Organer
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NU SKER DET! MOK's

store
satsning

Nyt layout

Glæd dig til
4 nye tillæg
Blandt
andet et
12 siders
studie-
vejlednings
tillæg
og meget
mere. Læs
næste mandag

Fra vores helt egen verden


