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KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

INDTEGNING

Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sommeren 2001

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

mandag den 12. februar - fredag den 16. februar 2001
(begge dage inkl.)

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

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag, onsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00 tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00

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

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

vise en dispensation ifm. eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i september 2001) blev der foretaget 1236 tilmeldinger (ca. 17% af
samtlige tilmeldinger) via WWW/SEB. Til denne indtegning vil det naturligvis atter være muligt at tilmelde sig

via tilmeldingssystemet på WWW (Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv øje med hjemmesiden på:
www.ku.dk/selvbetjening/, da vi forventer at åbne for tilmeldingssystemet allerede i slutningen af januar måned.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

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/ (klik på feltet �vis tilmeldinger�). Samme sted kan

du bl.a. 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.

Gammel ordning:
Der gøres opmærksom på at tilmelding til kemi-tentamen (gammel ordning) i juni 2001 også skal ske i denne uge.
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder 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 føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-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 data-
studiesalen.

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 ind-
læg 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“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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 Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, 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 MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:Eksamenstilmelding

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 14 , årgang 33 udkommer
20.00 IMCC holder infomøde om sundheds
projekter i Ghana & Bolivia på IMCC's
kontor

Torsdag:
17.00 Medicinerrevybilletsalg i Klubben

Fredag:
12-24 Lang Fredagsbar i klubben

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
HUSK EKSAMENSTILMELDING
14.00 MOK's DEADLINE
15.00 Husgruppen holder Intromøde

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2001

HUSK EKSAMENSTILMELDING
17.00 Medicinerrevybilletsalg i Klubben
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Redaktionelt
SNESTORM
Hej kender I den lyd aber laver. Den er halvsvær at
gengive på skrift, men aber plejer derefter at vise
tænder og holde sig for øjnene. Sådan nogenlunde
havde undertegnede det efter at være kommet hjem
fra de franske alper, og helt, helt tilfældigt var kom-
met til at stille husalteret ind på henholdsvis Big
Brother på TVDanmark og Baren på TV3.
Det er blevet skrevet mange kloge ting ,i de sidste
par dage, om de 2 udsendelser. ”Klamt og kedeligt”
og ”Væmmelsesfryd” kaldte DR’s TV-direktør Bjørn
Erichsen det og  forfatteren Carsten Jensen havde
aldrig følt sig tættere på de almindelige danskere i
programmet, end da han engang faldt ned i pisse-
renden på Nørreport station.
Herfra vil vi ikke kommentere yderligere, blot vide-
regive ugens link www.sickbrother.dk

MOK i dette semester
Ellers velkommen tilbage til et nyt dejligt seme-
ster, der sørme er startet med en ganske heftig sne-
storm. Hvis vi kigger ud af redaktionens vindue er
der faktisk akut lavinefare, hvis man vælger den
ganske pæne offpist tur udover taget og ned i en af de
små indre gårde. Så snowboarder be aware.
Af mindre gode nyheder endte MOK sidste år med et
underskud på  kr 35000,- ene og alene fordi tryk-
udgifterne steg voldsomt, hvad igen skyldtes dels
stigning i antallet af indlæg fra diverse basisgrupper
dels et omfattende antal debatindlæg i MOK. Vi er
glade for debatten, men i dette semester optager
vi ikke debatindlæg der overskrider 5000 an-
slag (dvs. ca. 2 A4 sider). Vi er også glade for
basisgruppernes brug af bladet, men ønsker om hel-
sider kan ikke altid opfyldes. Husk at MOK kun

er én af mange muligheder for at reklamere for
et arrangement.
Og med de sure opstød er MOK-redaktionen i dette
semester: Jon Lykkegaard Andersen (ledende,
regerende og ansvarshavende) Nikolaj Bolsing Bak
(Computerguru) Kristoffer ”Kris” Rohrberg (Kultur-
chefredaktør) Jakob Raunsø Jensen (Kultur-
seniorchefeditor) Mogens ”let me entertain you”
Boisen (Karaokejunkie) Anja Julie Nielsen (XX)
Signe Neuman Andersson (XX) Andreas Bjerrum
(Vores udsendte mand i Slagelse) Morten ”STA”
Staberg (usynlig webmaster) og endelig MOK’s ne-
ger Gordon Thomas Jehu. MOK-red/Jon

VORES MOK OG
HELE VERDENS

Husk at MOK er klar på
nettet allerede tirsdag på
www.studmed.ku.dk/mok.
Din chance hvis
papirudgaven er udsolgt

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:
Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85 Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55,
35 32 70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk
grundkursus, planlægning fase I, lektions-
kataloger)  Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41,
35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning 7. semester, afløsnings-
opgaver)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45
44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns
Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

NYT EDB-SYSTEM PÅ
STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET
Vores nye edb-system kan nu bl.a. tilbyde mulighed
for, at I (via Studerendes Selvbetjening på WWW)
kan se om I er tilmeldt til både ordinær eksamen,
men som noget nyt også om I er tilmeldt til syge/re-
eksamen.
Derudover vil det fremover fremgå af jeres karakter-
blade hvis I har været sygemeldte til en eksamen. I
vil så blive registreret med „bedømmelsen“ SYG.
Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
26. OKTOBER 2000 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Knut Aspegren, prof. Olaf Paulson, lektor Kjeld
Lyngborg, lektor Folmer Elling, overlæge Hen-
rik Permin, stud. med. Susanne Skovgaard Han-
sen (12. sem), stud. med. Christian August
Engell (11. sem.), stud. med. Peter Plomgaard
(10. sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen (9.
sem.), sekretær Rita Dalhammer, studenter-
sekretær Laura L. Johnsen, studentersekretær
Jonas T. Thorgersen

Fraværende: prof. Knut Aspegren,
lektor Henrik Arendrup, lektor Viggo Jønsson,
overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Inger Jo-
hanne Poulsen (13. sem), stud. med. Sven Pörksen
(13. sem.), stud. med. Louise Honoré (8. sem),
stud. med. Morten Vester-Andersen.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt med rettelsen: punkt 6, 9. sem. Der
er ikke sendt en klage men en evaluering.

3. Meddelelser fra formanden
Som nævnt på sidste klinikudvalgmøde
hersker der utilfredshed med starten på 7.
sem blandt de studerende, som skal til
Roskilde og Køge. Formanden kan informere
om, at aftalen nu endelig er i hus og at
studielederen har beklaget forløbet.
Aflønningen for undervisningen på Rigshospi-
talet (og andre universitetshospitaler) har i
mange år sket via en stor pulje til administra-
tionen. Det er lavet om, således at hver
afdelings undervisningsindsats vil blive
udspecificeret i deres budget. Der er dog en
manko i hospitalets favør, de såkaldte
protokollatspenge, hvilke er på ca. 1,5 mio kr
og vil blive aftrappet over 3 år.
Så er det snart, at kvalitetsudviklingsudvalget
holder workshop. Der vil være bidrag fra alle
tre klinikudvalg om, hvad vi hver især synes vi
gør godt.
Følgegruppen til den nye studieplans
semesterudvalg er blevet opfordret til at
fortsætte arbejdet.
Af et referat fra et møde i LKF fremgår det, at
man påtænker at inddrage nogle læse- og pc-
pladser til kontor og frokoststue. Da det ikke
forud for mødet har været muligt at få
præciseret, hvad der skal ske - og Knut
Aspegren ikke var til stede på mødet - spørges
der generelt til et sådant oplæg. De stude-
rende mener umiddelbart at det ikke er nogen
god ide at nedlægge hverken PC-adgang eller
læsepladser, som der i forvejen er mangel på –
især i spidsbelastningsperioder.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.
5. Meddelelser fra sekretariatet
1) Der er nu udpeget tutorer på RAS og RASK.
2) Der er fra flere tutorer på 8. semesters
kliniske ophold kommet beklagelser over de

MOK & STUDIET
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studerendes manglende entutiasme og
fremmøde. Bl.a. har afd. B skrifligt gjort
opmærksom på problemets omfang i dette
semester. Klinikudvalget beder tutorer stramme
op om mødepligten. Henrik Permin udtrykker
utilfreshed med nuværende ordning – mener
at de studerende var mere tilstede før denne.
Forhåbentlig bliver det bedre fra F2001, hvor
patologien og klinikundervisningen samles på
færre dage. Under alle omstændigheder vil
forsøget blive evalueret og derefter tages det
selvfølgelig op til fornyet diskussion.
3) Der mangler aftale med undervisning i
patologi og radiologi på RAS. For dette
semester varetages undervisningen af
underviserne på RH.
4) På grund af Amager Hospitals manglende
mulighed for at have KRH-studerende i
dagtiden og problemerne med, at de stude-
rende er væk fra stamafdelingerne i dagtiden,
er der enighed om at tilbyde skadestueophold
via sekretariatetfra F2001.
5) Der har været afholdt centralt
planlægningsmøde for undervisningen næste
semester. Der bliver sandsynligvis for mange
studerende på 10. semester, men underviserne
mener ikke, at det vil give problemer, da
holdene sjældent er fuldtallige. Der er oplæg
til en mindre omlægning af undervisnings-
elementerne fra E2001. Sekretariatet arbejder
videre med dette. På 12. sem. bliver det
nødvendigt at oprette et ekstra hold i radio-
logi, ellers burde der ikke blive problemer. 13.
sem. klares med udlån og overbook og en nu
permanent ordning med 3 hold i akut patient.
6) LKF er i gang med at evaluere egen
undervisning og evaluerer i samme åndedrag
Logbogen.
6. Meddelelser fra semestrene
7. sem. Roskildehold ønsker oplyst hold-
placering.
8. sem. Der uddeles evaluering af 7. sem.
kliniske ophold F2000, hvilken gennemgåes på
næste klinikudvalgsmøde.
9. sem. Uddeler ros til RH, anæstesiologisk
ophold; RH, neurologisk – til dels neurokirur-
gisk – ophold; BBH, dermatologisk ophold og
BBH, børnepsykiatri (dog lå et af opholdene i
børnenes efterårsferie). Der gives ris til FH,
anæstesiologisk ophold og FH, psykiatrisk
ophold.
10. sem. Foreslår at lægge to PBL-sessioner
den første dag for at få den sidste
undervisningsdag lidt længere væk fra
sansefagseksaminerne. Det foreslåes at
samarbejde med sansefagene i nogle af
sygehistorierne, således at undervisningen kan
synes mere interessant for de studerende.
Desuden er nogle af casene ikke optimale. Det
er en svær balancegang at lave disse, så de
ikke bliver for specialiserede og stadig har
substans.
11. sem. Der er lidt utilfredshed i krogene mht.
den anbefalede litteratur. Folmer Elling vil se
på problemet.
7. Antal studerende E2000 og prognose
F2001
Diskuteredes under punkt 5,5).
8. Evt.
Intet.
KAGE: Torben Schroeder tager kage med på
mødet den 23. november 2000
Referent: Studentersekretær Jonas T. Thorgersen

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
23. NOVEMBER 2000 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Knut Aspegren, lektor Henrik Arendrup, lektor
Folmer Elling, overlæge Henrik Permin, lektor
Viggo Jønsson, overlæge Helle Aggernæs, stud.
med. Inger Johanne Poulsen (13. sem), stud.
med. Christian August Engell (11. sem.), stud.
med. Peter Plomgaard (10. sem.), stud. med.
Lene Boesby (suppleant, 9. sem.), stud. med.
Henriette Jensen (7. sem.), sekretær Rita Dal-
hammer, studentersekretær Laura L. Johnsen,
Fraværende: prof. Olaf Paulson, lektor Kjeld
Lyngborg, stud. med. Sven Pörksen (13. sem.),
stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (12.

sem), stud. med. Katrine Bagge Iversen (9.
sem.), stud. med. Louise Honoré (8. sem),
stud. med. Morten Vester-Andersen (7. sem.,
Roskilde)

DAGSORDEN:
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Lyngborg har talt med psykiatrisk afd. D, FH
om den klage, der er sendt fra et hold
studerende. Afdelingen mener, kritikken er
uberettiget, men ønsker lidt vejledning om en
tutor-lignende funktion.
Afd. A/CA, RH har sendt et brev, hvor de gør
opmærksom på, at de fra F2001 ikke er i stand
til at varetage klinikundervisningen på 7. og 8.
semester efter den er flyttet til hele dage.
Formanden tager kontakt til dem for at finde
en løsning for placering af klinikker på
afdelingerne inden for de givne rammer.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Studienævnet har anmodet Følgegruppen om
at genopstå og samtidig påtage sig den
påtænkte curriculum komités opgaver, men et
nyt kommissorium er endnu ikke formuleret.

5. Meddelelser fra sekretariatet
De sidste brikker omkring 7. og 8. semesters
undervisning på RAS er ved at falde på plads;
medicin og kirurgi bliver placeret som 40 x 60
minutters klinikker på eftermiddage (kun med
kirurgiske klinikker under det kirurgiske
ophold og kun medicinske under dette ophold)
og radiologi ligger samlet på to hele dage.
Patologiundervisningen deles således, at der
er makroskopisk demonstration på RAS og
mikroskopisk på RH. De studerende har givet
udtryk for, at de har haft en god introduktion
på både RAS og RASK.
Sammenfatning af de indkomne evalueringer
af PBL-undervisningen på 10. semester er
foretaget af Viggo Jønsson og deles rundt.
Svarprocenten er forbilledligt høj og ordnin-
gen evalueres positivt. Tutorerne får ros og
det faglige udbytte vurderes som lige så godt
eller bedre sammenlignet med klinik-
undervisningen på 7. og 8. semester af 78 ud af
94 svar (to fra hver studerende). Efter
gennemgangen diskuteres muligheden for at
videreudvikle ordningen til evt. også at
indeholde patientdemonstrationer.
På 8. semester evalueres både klinikophold,
kliniktimer, patologiundervisng samt logbogen
og undervisningen i LKF. Også her er der en
høj afleveringprocent. Knut Aspegren laver
sammenfatningen af evalueringerne af
logbogen samt undervisningen i LKF, mens
semesterrepræsentanten og suppleanten får
arbejdet med de andre skemaer.
6. Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Kursus i blodprøvetagning er for nogle
studerende blevet placeret oven i klinik-
undervisningen. De studerende har taget
kontakt til ledende bioanalytiker Jytte Nielsen.
Sekretariatet teger endnu en gang kontakt og
får afklaret problemet .
Der har været en del gange, hvor underviser
er udeblevet eller har mødt uforberedt til
undervisningen i LKF.
Ellers er det spændende at starte i klinik.
9. sem.: Det sidste hold, der har haft anæstesi
på FH giver en stor ros til afdelingen. Et
enkelt hold har haft en del problemer på deres
ophold på dermatologisk afd., BBH.
12. sem.: Ved evalueringen af undervisningen
F2000 er der kun indkommet 12 ud af 47
skemaer. sammenfatningen af disse er altså på
ingen måde repræsentativ, men en del
kvalitative kommentarer kan dog bruges. Kopi
sendes til alle undervisere. Klinikudvalget
diskuterer, hvordan motivering til aflevering
af evalueringsskemaer kan øges, og man enes
om dels at få semesterrepræsentanten til at
yde en indsats samt gøre de studerende
opmærksom på, at underviserne får direkte
feedback på de indkomne evalueringer.

13. sem.: I dette semester er der som følge af
stort antal studerende overbookinger på alle
hold i alle klinikudvalg. Denne ordning
fungerer overhovedet ikke; både undervisere
og studerende er frustrerede, da udbyttet
bliver væsentligt forringet. Desuden er der på
en del gynækologiske afdelinger stadig kamp
med sygeplejerske- og jordemoderstuderende
om at deltage i fødslerne. Sekretariatet sender
et brev til studielederen for at gøre ham
opmærksom på det uhensigtsmæssige i at løse
pladsproblemerne med overbookinger.
7. Evt.

Knut Aspegren deler et notat fra LKF
om lokalesituationen ud. Der er ført statistik
på brugen af læselokalerne eftermiddag/
aften samt i weekend. For at opfylde ønsket
om flere læsepladser åbnes aud. E nu efter
kl. 16 med læsepladser ligesom det kommende
rum bagest i PC-salen er tilgængeligt
after kl. 15. Forslaget modtages positivt.

Der er fortsat et studenterønske om
bedre stole i læserummene, hvilket søges
imødekommet.

Møblerne i forhallen er endnu ikke
kommet, men skulle efter sigende snart blive
stillet op.
KAGE: Sekretariatet tager kage med på mødet
den 14. december 2000
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
14. DECEMBER 2000 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder,
prof. Knut Aspegren, lektor Kjeld Lyngborg,
lektor Folmer Elling, overlæge Henrik Permin,
lektor Viggo Jønsson, overlæge Helle
Aggernæs, stud. med. Christian August Engell
(11. sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen
(9. sem.), stud. med. Louise Honoré (8. sem),
stud. med. Anne - Marie Glargaard (ny repr. 8.
sem.), stud. med. Morten Vester-Andersen (7.
sem., RAS), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Laura L. Johnsen

Fraværende: prof. Olaf Paulson, lektor
Henrik Arendrup, stud. med. Inger Johanne
Poulsen (13. sem), stud. med. Sven Pörksen
(13. sem.), stud. med. Susanne Skovgaard
Hansen (12. sem), stud. med. Peter Plomgaard
(10. sem.), stud. med. Henriette Jensen (7.
sem.)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Der er kommet svar fra Jaszczak på brevet om
overbookinger på 13. semester, hvori han giver
udtryk for forundring over at seks studerende
skulle være for mange på gynækologisk
afdeling. Han har sendt vores henvendelse
videre til institutleder Carsten Lenstrup.
Der er kommet en forespørgsel om de
studerende skulle tilbydes en profylaktisk
hepatitis B vaccine, når de starter på fase II.
Rigshospitalets holdning er, at de studerende
ikke er at opfatte som risikogruppe, hvorfor
hospitalet ikke vil tilbyde vaccine.
Klinikudvalget har fået bevilget 24 kontorstole
til læselokalerne, således at de 12 kommer
efter nytår og de sidste 12 i år 2002.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Afd. A/CA har indvilget i at placere klinik-
undervisningen for 7. og 8. semester i
tidsrummet kl. 14.00 - 15.30. Da skemaet bliver
mere uhensigtsmæssigt for de studerende,
bl.a. med mellemtimer, diskuteres andre
løsningsforslag. Løsningen bliver, at der fra 7.
semester F2001 bliver lavet helt om på
Rigshospitalet, således at de studerende kun
har kirurgiske klinikker under de kirurgiske
ophold og medicinske klinikker på de medicin-

STUDIET



5
ske ophold. De kirurgiske klinikker ligger
fortsat fredage, så de studerende kan blive til
operationer og andet arbejde på afdelingen
ugens øvrige eftremiddage. De medicinske
klinikker flyttes tilbage som eftermiddags-
klinikker i tidsrummet kl. 13.30 - 15.00. Ønsket
er at give de studerende større sammenhæng i
læringen af henholdsvis medicin og kirurgi
samt at få undervisningen til at ligge bedst
muligt for de studerende i forhold til afdelin-
gernes øvrige rutiner.
Sammenfatningen af evalueringen på 12.
semester F2000, der blev præsenteret på
sidste møde, deles rundt.
Evalueringen af logbogen, der er gennemført
på 8. semester E2000, deles rundt og gennem-
gås af Knut Aspegren, der har forestået
gennemgangen af de indkomne skemaer.
Resultatet er interessant; det ses, at de
studerende i høj grad opnår en del færdighe-
der under de kliniske ophold, men også at
logbogen skal modificeres, da nogle af
færdighederne ikke er realistiske at opnå.

6. Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Opholdet på Køge er utrolig godt.
Klinikundervisningen, evaluering med tutor
etc. er meget velstruktureret.
8. sem.: Der kommer ny repræsentant på
semesteret, Anne-Marie Glargaard, som er
med på dette møde og bliver præsenteret.
9. sem.: Der er stor utilfredshed med, at der er
12 studerende ad gangen på afd. NK. Klinik-
udvalget har tidligere haft sagen oppe, og
desværre er der ingen løsning på problemet.
Der er stor ros til undervisningen i “overbrin-
gelse af trist besked”, som foregår i LKF.
Anæstesiafd., RH roses for godt ophold -
ligesom klinikundervisningen her er blevet
samlet på færre dage for at give mere tid i
klinikken.
Der er sendt en klage til psyk. afd. O, RH med
kopi til klinikudvalget. Vi afventer svar.

7. Evt.
På Frederiksberg forsøger de at skaffe et
undervisningslokale til brug for klinik-
undervisning og lignende. Formanden sender
et brev til den lægelige direktør for at støtte,
at ønsket efterkommes.
Knut Aspegren præsenterer et nyt projekt,
“Læring af kliniske færdigheder: Student på
klinisk ophold”, der starter i foråret 2001 og
forventes at løbe ca. tre semestre. Projektet
starter på sengeafsnittet på medicinsk afd. B,
FH. Helle Aggernæs er meget interesseret i at
inddrage psykiatrisk afd, AH. For at give
projektet større bredde ønskes også en
kirurgisk afdeling. Klinikudvalget foreslår kir.
afd. C, RH, som Knut Aspegren vil kontakte.

KAGE: Anne-Marie Glargaard tager kage med på
mødet den 18. januar 2001
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

REFERAT NR. 05/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D.
09. OKTOBER 2000 KL. 15.15.
Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Svend
Larsen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FH), ovl.
Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jens Strøm (JS),
ovl. Lene Wallin (LW), stud.med. Dan Fuglø (DF),
stud.med. Lotte Colmorn (LC), stud.med. Iben
Spanggaard (IS), stud.med. Martin Kelkelund
(MK), stud.med. Christoffer Schäfer (CS), se-
kretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lisbeth
W. Jensen  (LWJ), studentersekretær Marie
Bønnelycke (MB).

Afbud fra: Ovl. Gunnar S. Lausten, ovl. Steen Lar-
sen, studentersekretær Nanna Borup Jensen.

Formanden byder velkommen.

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2.Godkendelse af referat nr.04/2000: Godkendt .
3.Meddelelser fra formanden: Ingen
4. Meddelelser fra studenterne: a) IS har sam-
men med Gunnar Lausten (GL) været til møde i
Kvalitetssikringsudvalget. IS og GL vil sammen
med stud.- og lærerrepræsentanter fra de an-

dre Klinikudvalg udarbejde en ny tutor-
beskrivelse. Der er planlagt Workshop på
Panuminstituttet d. 09.11.2000 kl 14.00, og i den
anledning skal Klinikudvalget udpege 2 oplægs-
holdere. – Klinikudvalgets formand vil oriente-
rer  om ”Hvad gør vi godt i Klinikudvalget”, IS vil
orientere om, hvad der karakteriserer gode eva-
luerede afdelinger. b) Christoffer Schäfer (CS –
7.sem) deltager i mødet på vegne af 7.sem., idet
ca. ¼ af semesterets introduktionsforelæsninger
i medicin og kirurgi har været aflyst eller flyttet
uden forudgående varsel, ligesom indholdet af
nogle af forelæsningerne ikke har givet det rette
udbytte. Herudover har der været problemer i
forbindelse med patologiundervisningen i for-
bindelse med ombygning af mikroskopilokalet.
KLU er enige i, at det er dybt beklageligt og
udtrykker stor beklagelse på undervisernes
vegne over,  at så mange forelæsere har haft
”forfald” til de planlagte timer uden kontakt til
Klinikudvalgets sekretariatet. Formanden vil til-
skrive de pågældende undervisere med fore-
spørgsel om grunden, samt de 3 undervisere på
12.semester., idet Klinikudvalget ikke tidligere
har været ude for en lignende situation.

5. Konkrete sager til drøftelse: Vedr. pro-
gram til skemalægning: BB har fået henvendelse
fra en yngere læge vedr. udvikling af et under-
visnings-styringsprogram for Klinikudvalget.
Nærmere detaljer om programmet kendes endnu
ikke og undersøges nærmere med hensyn til stil-
lede krav, ligesom det skal undersøges, hvor langt
Københavns Universitet er nået med deres over-
vejelser til et planlægningsprogram, der har
været under udarbejdelse i ca. 2 år

6. Budgetudvalget: a) Apparaturansøgninger:
FWH gennemgik Budgetudvalgets indstillinger
til de godkendte og afslåede apparatur-
ansøgninger. KLU godkender med forbehold af,
at  bl.a. det ansøgte EDB-program til billed-
diagnostik (Røntgenafd., KAS Herlev) kan fun-
gere  med Windows 95 som styresystem. DF un-
dersøger systemkrav for det pågældende pro-
gram. b) JS forespurgte, om der er lavet evalu-
ering af de demonstrationsmodeller, der tidli-
gere er indkøbt?  Demonstrationsmodellerne
opbevares p.t. i  Klinikudvalgets sekretariatet
og benyttes ved kursus i færdighedstræning på
7.semester, hvor der løbende gennem de sidste
3 semestre har været foretaget evaluering med
tilretninger til kurset. Der er enighed i KLU om
at bevare kurset som det er, i stedet for som
tidligere foreslået i KLU at etablere et ’laborato-
rium’,  i lighed med LKF  på hver af amtets  3
hospitaler i amtet, hvilket vil være meget beko-
steligt. c) Grundlag for kompensationsberegninger i
budgetår 2000: Indtil andet foreligger fra
Sygehusdirektoratet udregnes kompensations-
midlerne med faktor 3,75 til de undervisende
afdelinger , men det egentlige budgetmæssige
grundlag mangler, idet der desværre endnu ikke
er overført refusionsmidler fra Københavns Uni-
versitet til Kbh. amt for budgetår 2000 ?!
7. Undervisningsplaner: a) Planlægning af un-
dervisning foråret 2001: a) Tidspunktet for
Klinikfordelingen afd. imellem på 7. Og 8.seme-
ster på  Hillerød Sygehus bibeholdes jvr. 1.ud-
kast. – b) Sekretariatet mangler fraværsskemaer
fra undervisere for at kunne planlægge  12. sem.
eksamensklinikker. c) De foreløbige studenter-
talsprognoser viser,  at der skal oprettes ekstra
hold
På 10. 11. Og 12.semester eller stor overbooking
af holdene. d) I.h.t. drøftelse på KLU-mødet i juni
vedr. forelæsning/eksamensklinikker i
mammakirurgi  på 12.semester vil det forment-
lig ikke blive muligt at oprette et lektorat i dette
speciale. Problemet kan løses ved at planlægge
1-2 eksamensklinikker i faget pr. hold, idet kli-
niske lærere kan føre til eksamen med godken-
delse fra Kbh. Universitet. FWH kontakter ki-
rurgisk afd. F, KAS Herlev om undervisningen.
e) På 11.sem. vil der bliver overbooking i pato-
logi og klinisk biokemi, idet der ikke på nuvæ-
rende tidspunkt er mulighed for at oprette et
5.hold..
8. Universitetssekretariatet: BB takker
Klinikudvalget for den varme hilsen i forbindelse
med hendes hospitalsindlæggelse.

9. Studienævn for Medicin: Intet.

10. Eventuelt: Intet.
Mødet hævet kl. 16.55. Næste møde afholdes man-
dag d. 13. november kl. 15.15.
Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke

REFERAT NR. 06/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D.
13. NOVEMBER 2000 KL. 15.15

Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Svend
Larsen (SL) ovl. Finn W. Henriksen (FH), ovl Niels
Bækgaard (NB), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Jens
Strøm (JS), ovl. Lene Wallin (LW), Gunnar Lausten
(GL), stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med. Mette
Marklund (MM), Christoffer Schäfer (CS), sekretær
Birthe Brogaard (BB), sekretær Lisbeth W. Jensen
(LWJ), studentersekretær Nanna Borup Jensen (NBJ).
Afbud fra: Stud.med. Iben Spanggaard, stud.med
Lotte Colmorn, studentersekretær Marie Bønnelycke.

Formanden byder velkommen.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 05/2000:  Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
a) Sekretær Lisbeth W. Jensen har opsagt  sin
stilling  pr. 28.02.2001 p.g.a. det  konstante store
arbejdspres i sekretariatet, og da der  samtidig kun
er ansat 2 faste medarbejdere er arbejdssituationen
meget sårbar i forbindelse med sygdom, ferie og
afspadsering. - Stillingen på 37 timer/uge opslås til
besættelse snarest muligt. – KLU må endnu engang
konstarere, at sekretariatet gennem flere år har fået
pålagt adskellige nye årbejdsopgaver, hvorfor udval-
get fortsat er enige i, at der yderligere burde opret-
tes en deltidsstilling til normalisering af den daglige
arbejdssituation. – Da der imidlertid ikke er over-
ført budgetmidler til Klinikudvalgets regi i året 2000
fra Sygehusdirektoratet, ligesom der endnu ikke er
underskrevet ”ny aftale” med Københavns Universi-
tet, vil formanden snarest muligt tage kontakt til
sundhedsfaglig vicedirektør  Jens Kr. Gøtrik vedrø-
rende refusionsmidlerne for året 2000, således at
KLU kan få godkendt et driftbudget samt på bag-
grund heraf få udregne kompensationsmidlerne (fak-
tor 1,75 eller 3,75?) til de enkelte undervisnings-
afdelinger. Svend Larsen vil endvidere kontakte
studieleder Poul Jaszczak i sagen.
b) Den 09.11.2000 blev der afholdt Workshop
på Panum med temaet ”Det effektive kliniske op-
hold”. Fra  Kbh. amt var tilmeldt 32,  +  4 fra Næst-
ved. Referat vil fremkomme fra Jørgen Hedemark
Poulsen.
c) Klinikudvalget har imødekommet en hen-
vendelse fra Sygehusledelsen på KAS Herlev  om lån
af grupperum i Universitetssekretariatet med PC’ere
den 28.04.2001 i anledningen af sygehusets 25 års
jubilæum.
d) Sygehusledelsen på KAS Glostrup er til-
skrevet om lokaler til afholdelse af eksamensklinikker
på 12. semester i foråret 2001. Såfremt der ikke
kommer tilbagemelding snarest muligt må de klini-
ske lektorer på KAS Glostrup selv  finde egnede
lokaler til afholdelse af  egne klinikker. Jens Strøm
og Steen Larsen vil desuden være sekretariatet be-
hjælpelig med at følge op på lokaleproblemerne.
e) Ved brev af 11.10.2000 tilbyder Laborato-
riet for Kliniske Færdigheder fortsat ”Træning af
lærere i samtalemetodik 7. sem.”

4. Meddelelser fra studenterne:
a) DF oplyser, at der er indkøbt ram til com-
puterne.
b) CS oplyser, at der er problemer med   skabs-
plads på KAS Glostrup, idet der ikke er nok plads i
pigernes omklædningsrum, og eftersom FADL-vag-
ter og studerende, der ikke længere er på KAS Glo-
strup sætter deres egen hængelås på skabsdørene, er
der ikke skabe nok til de studerende, der er i klinik
på KAS Glostrup. Da Driftafdelingen på  KAS Glo-
strup ikke ønsker at varetage administrationen af
skabene, skal  administration fremover henlægges
til Klinikudvalgets  sekretariatet. BB undersøger pris
på hængelåse m/systemnøgler. –
c) MM fremlagde et ønske fra 12. semester
om yderligere 1 eksamensklinik i neurologi til
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      gennemgang af neurologisk undersøgelse. Mu-
ligvis kan der på LKF oprette et kursus for
      interessere, eftersom der på 9. semester alle-
rede er blevet undervist i neurologisk undersøgelse.
5. Konkrete sager til drøftelse: Ingen
6. Budgetudvalget: FWH forespurgte, om grundla-
get for kompensationer til de enkelte uv-afdelinger
er udarbejdet. Der henstår tastearbejdet hermed,
når beregningsfaktoren foreligger. NBJ vil i samar-
bejde med BB lave dette, når grundlaget er til stede.
7. Undervisningsplaner:
a) 3. semester: Fra den 4. til 20. december
oprettes to hold a 12 studerende på hhv. KAS Herlev
og KAS Gentofte.
b)  b) Lokaleproblemer 12. semester: . Pga.
oprettelse af 5 hold på 12. semester kniber det også
med at skaffe lokaler nok på KAS Herlev og KAS
Gentofte, hvorfor de enkelte lektorer meget gerne
må være sekretariatet behjælpelig med at finde eg-

nede lokale til afholdelse af egne eksamensklinikker,
f.eks. afdelingens konferencerum.
8. Universitetssekretariatet:
a) Eksamensafholdelse på 12.semester. - På
baggrund af møde den 21.08.2000 er der udarbejdet
notat vedr. eksamensafholdelse på 12. og 13.seme-
ster i Kbh. amt, således at der bliver lige vilkår for
studenter i KKA, KKKH og KRH.
b) Blyanten. – Da der ikke længere er plads til
flere navne på Blyanten, er det nødvendigt at få
lavet  en ”fod” , således at der er plads til navne på
kommende modtagere af Blyanten.
c) Der afholdes reception for ”nye læger” man-
dag den 22.01.2001.
d) Attestationsblanketter for 7. og 8. seme-
ster vil fremover bliver udformet således, at der er
plads til afdelingens stempel. Afdelingerne skal sikre
80 % fremmøde blandt studenterne

e) Lønblanketter til kliniske lærere kan nu
rekvireres på www.ku.dk-klik “organisation”,
“Økonomikontoret”, “oversigt over blanketter”,
“Blanket nr. 45”
f) Nye datoer for møder i 2001: -15.01.2001,
19.02.2001, 19.03.2001, 23.04.2001, 21.05.2001,
18.06.2001
9. Studienævn for Medicin: Intet
10. Eventuelt: Intet

Mødet hævet kl. 17.20. - Klinikudvalgsmødet den
11.12.2000 aflyses pga. andet vigtigt møde blandt
lægerstaben. . Næste møde afholdes mandag d.
15.01.2001.

Referent
Nanna Borup Jensen /Birthe Brogaard
Studentersekretær

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001!!!!

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

Mandag 15 –16 16 -  19 Maria Salling Rasmussen International vejleder
Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard
Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 -  18 Lone-Emilie Rasmussen
Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzsche
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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 Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b.
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk/medicin/stv.htm

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. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.

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.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det
går galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT
23. FEBRUAR 2001 ER
SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF
DISPENSATION-
SANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives
på computer, underskrives samt udfyldes fuldstæn-
digt med flg. oplysninger:

-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-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 forårssemesteret 2001 fredag den 23. februar.
Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede
situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detalieret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

BEITOSTØLEN 2001
Igen i år vil der være mulighed for at få to medicin-
studerende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.
Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.
Opholdet ligger i uge 14 (første uge i april)
Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være
os i hænde senest fredag den 2. Marts.
Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studie-
vejledningen hos Ulrik.

JA, VI VED GODT, AT
MANGE AF DISSE
INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!
Som nogle måske har bemærket, starter der
hvert semester nye studerende, der aldrig har
set dem før. Derudover kommer mange ”gamle”
studerende i klemme på grund af, at de ikke er
orienterede om gældende regler på studiet.

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!
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REGLER VED EKSAMEN
 
EKSAMENSTILMELDING.
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på eksamenskontoret i indtegningsugen, i åb-
ningstiden: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00
& tirsdag, torsdag 9.00 – 15.00. På gangen foran
eksamenskontoret vil der være fremlagt tilmeldings-
blanketter 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 seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 7, mandag d. 12. februar til fredag d. 16 februar
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 hu-
ske at overholde tidsfristerne for eksamens-
tilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL DE
ENKELTE EKSAMENER.
FASE I
I slutningen af 1. semester skal du tilmelde dig
tentamen i Basal Human Biologi. Indtegnings-
betingelser:
-for tentamen i Basal Human Biologi: godkendelse af
obligatoriske studieelementer i Basal Human Bio-
logi.
På/efter 2. semester skal du tilmelde dig eksamen
i Cellebiologi og eksamen i TAS.
Indtegningsbetingelser:
-for eksamen i Cellebiologi: godkendelse af samtlige
obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester.
-for eksamen i TAS: godkendt kursus i TAS
OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gæl-
der 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 ana-
tomi 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 øvelser 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 integre-
rede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
·godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.
FASE II
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser 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 cellebiologi.
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 videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
-for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologi-
kursus.
-for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skrift-
lige opgaver i faget samt godkendte kliniske kurser i
intern medicin og kirurgi.
-for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kur-
ser 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 in-
tern 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 videnskabsteori.
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 in-
tern 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 in-
tern medicin og kirurgi.
-for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt 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 vi-
denskabsteori 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 bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
-for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kur-
ser 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: godken-
delse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt bestå-
else af samtlige eksaminer til og med 10. semester
samt bestået forordningslære, patologi, intern medi-
cin, kirurgi og OSVAL I.
-for eksamen i almen medicin tillige: godkendt kli-
nisk kursus i almen medicin.
-for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kur-
sus i gyn/obs.
-for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kur-
sus 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 rapport til god-
kendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegnings-
betingelser til faget er opfyldt, herunder godken-
delse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.
Du kan tjekke om dit attesthæfte er blevet registre-
ret 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 sygdom 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 umiddelbart 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 !!

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (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 umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret 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, og ved-
lægge evt. dokumentation.

STUDIEOPHOLD I
UDLANDET 01/02
NU SKER DET !!

Informationsmødet om ophold i
udlandet..

Som Medicinstuderende ved Københavns Universi-
tet har du muligheden for et ophold ved et Universi-
tet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et Universitet et sted i Europa
/ Norden (ECTS-aftale / NORDPLUS),i USA eller
ved selv at arrangere et ophold.

Er du interesseret i at vide:
Hvornår på studiet du kan komme afsted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvor meget det koster
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...
Skal du komme til
Informationsmøde i Lundsgaard Auditoriet
Mandag D. 26/2 2001 kl. 16.00
Der vil hovedsageligt blive informeret om procedu-
rer vedr. vores samarbejds-universiteter (ECTS-pro-
grammet og NORDPLUS).  Derudover gennemgås
det, hvordan man selv arrangerer et ophold i udlan-
det (f.eks. USA, Australien, Canada osv.).

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderli-
gere information fås ved henvendelse i studie-
vejledningens internationale træffetider v. Ca-
milla Götzsche eller Maria Salling Rasmussen.
_____________________

Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit stu-
dium til en række universiteter i EU. Der vil være
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostningerne i forbindelse med ophol-
det.

Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 20 universiteter (i 13 forskellige EU- lande),
der deltager i ECTS (European Community Credit
Course Transfer System).

Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års va-
righed, og skal minimum være af 3 måneders varig-
hed, hvor man følger kurserne i deres normale for-
løb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet et informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold - af ensartede kurser - ved et af de
samarbejdende universiteter. Det er således muligt
at gennemføre et ECTS-studieophold uden studie-
tidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er
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studietidsforlængende kan du medtage din SU under
opholdet.
Det modtagende universitet er sædvanligvis behjæl-
pelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et
kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til ophol-
det.
Den nye ansøgningsfrist for disse ophold og stipen-
dier er
Fredag den 23. marts 2001 kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.
Informationsmateriale fra alle universiteterne kan
erhverves via internettet på nedenstående adresser
eller lånes til kopiering mod aflevering af studiekort
el.lign. hos studienævnssekretær Gitte Birkbøl.  An-
søgningsskemaer til studieplan og stipendier kan
udleveres ved henvendelse hos Camilla Götzsche el-
ler Maria Salling Rasmussen.

E C T S : h t t p : / / w w w . s u n d . k u . d k / I n t e r n a t /
erasskema.htm

NORDPLUS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/
nordplusskema.htm
Vi ses !!

Mulige lande og Universiteter:
Land Universitet
Belgien Bruxelles
Sverige Göteborg
Finland Kuopio
Sverige Karolinska
Frankrig Paris
Sverige Linköbing

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.
Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet
med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en
erklæring, der dokumenterer din ordblindhed over-
for censorkollegiet. På erklæringen står der natur-
ligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.
Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.
Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 23. februar 2001.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.
Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Frankrig Rennes
Sverige Lund
Frankrig Strasbourg
Sverige Uppsala
Grækenland Kreta
Sverige Umeå
Holland Leiden
Norge Bergen
Italien Bari
Norge Oslo
Italien Napoli
Norge Tromsö
Italien Firenze
Norge Trondheim
Italien Perugia
Finland Helsingfors
Portugal Coimbra
Finland Kuopio
Schweiz Lausanne
Finland Tammerfors
Spanien Barcelona
Finland Uleåborg (Oulo)
Spanien La Laguna
Finland Åbo (Turko)
Spanien Madrid
Spanien Oviedo
Spanien Valencia
Spanien Valladolid
Sverige Karolinska
Tyskland Berlin
Tyskland Götingen
Tyskland Münster
Østrig Vienna
Ungarn Debrecen

Fase I
FRITAGELSE FOR KEMI?
Studentereksamen med Kemi på A niveau fritager
ikke længere for Medicinsk Kemi.
Studerende der har Kemi på universitets niveau el.
lign. har mulighed for, at søge en hel
eller delvis fritagelse for faget.
For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.

Med andre ord, hvis du har norsk eller svensk studen-
tereksamen får du ikke fritagelse for Kemi påbaggrund
af gymnasieniveau Kemi.
Man skal være opmærksom på, at undervisningen i
Kemi integreres med faget Basal Humanbiologi.
Eksamen i Basal Human Biologi og Kemi består af 3
dele: en del med spørgsmål i Basal Human Biologi,
en del med spørgsmål i Kemi og en integreret del
hvor der tages udgangspunkt i at integrere de to fag.
Dette betyder, at selv om du skulle blive fritaget for

Kemi, eksempelvis på baggrund af Kemi fra Univer-
sitetet, skal du stadig besvare denne del af eksamen.
Hvis du vil søge merit, skal du aflevere følgende: en
attesteret kopi af dit eksamensbevis samt detaljeret
fagbeskrivelse for dit kursus. Dette afleveres til Gitte
Birkbøll, lokale 9.1.41. Du vil herefter modtage svar
fra Studienævnet.

Fase II
VEDR.:  BYTTE AF FORELÆS-
NING I REUMATOLOGI � 12.
SEMESTER, F 2001
Der er foretaget følgende bytte::
Den 02.02 kl. 12 – 13 Vasculitis Jørgen Petersen
Den 09.02 kl. 12 – 13 Rheumatoid arthritis Troe ls
Mørk Hansen
Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

.....TUR TIL SØNDERJYL-
LANDS AMT
„Sønderjyllands amts videreuddannelsesudvalg afhol-
der information for medicinstuderende på 12. seme-
ster den 30. og 31. marts 2001, hvor der fredag den
30. marts er rundvisning på henholdsvis Haderslev
og Sønderborg sygehuse.
Lørdag den 31.marts kan der vælges mellem besøg
på henholdsvis Tønder sygehus, Aabenraa sygehus,
Gigthospitalet i Gråsten eller Augustenborg sygehus
(psykiatri).
Tilmeldingsfristen er fastsat til
den 28. februar 2001.
Invitationerne kan fås ved henvendelse til fakultets-
sekretariatet“.
venlig hilsen
Inger-Marie Hansen

VKO - VALGFRI KURSER OG
OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.
OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder 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 lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende 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 obligatori-
ske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle 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 lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige 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 annonceres
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 sekretariatet).
ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
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formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.
En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.
Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter 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 kursus-
kataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.
Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.
Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
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 vel-
kommen 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

LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHE-
DER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og

KURSER I LKF - FORÅRET
2001
Dato Emne Tidspunkt Åbnes
15/2 IV-adgang 16.15-17.45 7/2
15/2 IV-adgang 18.00-19.30 7/2
20/2 Kateter 16.15-17.45 7/2
20/2 Kateter 18.00-19.30 7/2
22/2 Sutur 16.15-17.45 7/2
22/2 Sutur 18.00-19.30 7/2
27/2 Genoplivning 16.30-19.00 7/2

GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor 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 undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man
for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompen-
dium, Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhand-
lende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse
ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læse-
lokaler mod deponering af studiekort. LKF er belig-
gende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit 5404,
med følgende åbningstider:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17
For studerende med SPK på 7. semester kan gen-
nemsyn af egne videoer foregå på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen.
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

1/3 Gynækologi 16.30-19.00 7/2
6/3 Genoplivning 16.30-19.00 7/2
7/3 Genoplivning 16.30-19.00 7/2
8/3 IV-adgang 16.15-17.45 7/2
8/3 IV-adgang 18.00-19.30 7/2
13/3 Genoplivning 16.30-19.00 14/2
14/3 Genoplivning 16.30-19.00 14/2
15/3 Kateter 16.15-17.45 14/2
15/3 Kateter 18.00-19.30 14/2
20/3 Genoplivning 16.30-19.00 21/2
21/3 Genoplivning 16.30-19.00 21/2
22/3 Sutur 16.15-17.45 21/2
22/3 Sutur 18.00-19.30 21/2
27/3 Gynækologi 16.30-19.00 28/2
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 28/2
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 28/2
29/3 IV-adgang 18.00-19.30 28/2
3/4 Kateter 16.15-17.45 7/3
3/4 Kateter 18.00-19.30 7/3
5/4 Sutur 16.15-17.45 7/3
5/4 Sutur 18.00-19.30 7/3
17/4 Genoplivning 16.30-19.00 21/3

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på på tlf.
35455407 på hverdage mellem kl. 15-20 og i weeken-
der kl. 9-17, eller ved personligt fremmøde i LKF’s
PC-sal indenfor samme tidsrum.  Der er 6 pladser på
hvert kursus, men også mulighed for at blive skrevet
op som standby i tilfælde af afbud, hvis kurset alle-
rede er fyldt.  Hvis man udebliver uden at melde
afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige
kurser resten af semesteret!

Studietilbud
MASTER OF INTERNATIONAL
HEALTH
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Et-årig tværfaglig videreuddannelse
i sygdomsproblemer og sundhedssystemer i fattige
lande.
Moduler i:
-sygdom og sundhed i lavindkomstsamfund,  med 5
ugers feltstudier i Indien
-sundhedssystemer, organisation / ledelse,     samt
kulturelle og socioøkonomiske forhold, forebyggelse
og sundhedskommunikation.
-katastrofer, nødhjælp og flygtningesundhed.
Uddannelsen starter 3. September 2001
Sprog : engelsk
Ansøgningsfrist: 15. Marts 2001
Krav: 1) Samfunds/sundhedsvidenskabelig ell.lign.
kandidatgrad. 2) Bachelorgrad / sygeplejerskeudd /
beslægtede sundhedsudd.- med yderligere 1 års
universitetsstudier.
3) Ansøgere med anden baggrund kan vurderes indi-
viduelt.
Uddannelsens pris: hele uddannelsen:  kr.70.000,
Enkeltmoduler: kr. 10.000-45.000
Information og ansøgningsskemaer:
Afd. for. International Sundhed
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Panum, Bygn. 2
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf: 35 32 76 34  ell.  35 32 76 58
Fax: 35 32 77 36

E-Mail: B.Gantriis@pubhealth.ku.dk.
M.Dithmer@pubhealth.ku.dk

Web-site: www.pubhealth.ku.dk/mih/mih.html

KURSUS I INTERNATIONAL
SUNDHED TROPEMEDICIN OG
HYGIEJNE 2001
Fra den 6.  - 31. august 2001, begge dage inkl.,
afholdes kursus i International Sundhed ved Køben-
havns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Kø-
benhavn N.
Målgruppe: Kurset henvender sig til medicinske
studerende efter 7./8. semester samt læger, syge- og
sundhedsplejersker, jordemødre, dyrlæger, tandlæ-
ger, farmaceuter, biologer, antropologer, kandida-
ter fra det samfundsvidenskabelige område samt
ældre studerende fra de nævnte fagområder.
Målsætningen for kurset er at give indføring i teori
og praksis for forebyggelse og sygdomsbekæmpelse i
u-lande, primært for de personer der skal udsendes
til medicinsk u-landsarbejde. I kurset behandles pub-
lic health problemer: sundhedsvæsen, sundhedsplan-
lægning,nødhjælp, generelle u-landsproblemer, her-
under hygiejne, ernæring, økonomi, administration,
infektions- og tropesygdomme, samt disses udbre-
delse, forebyggelse, diagnostik og behandling.
Undervisere er lærere fra universitetet og højere
læreanstalter - nationalt og internationalt - samt

andre personer med særlig indsigt og erfaring i inter-
nationale sundhedsproblemer.
Der udstedes certifikat for gennemførelse af kurset,
dvs. mindst 80% deltagelse.
Kursusansvarlige er Institut for Medicinsk Mikro-
biologi og Immunologi, Københavns Universitet,
IMCC (International Medical Cooperation Comittee),
Afdelingen for International Sundhed og Epidemi-
afdelingen, Rigshospitalet.
I øvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus
omfattende forelæsninger, demonstrationer, gruppe-
arbejde og enkelte aftenarrangementer.
Kurset er under Lov om Åben Uddannelse og gælder
som VKO
Kursusafgift er p.t. kr. 2.000,- for studerende og
kr. 3.500,- for færdiguddannede, inklusive en bog-
pakke til ca. 500 kr. Kurset er gratis for medicinstu-
derende, der dog skal betale de 500,- kr. for bog-
pakken.
Ansøgningsskemaer rekvireres hos kursus-
koordinator.  Ansøgningsfrist er 2. april 2001 og
svar om optagelse vil blive tilsendt ca. 3 uger se-
nere. Der optages max. 80 deltagere.
Kursuskoordinator:
Birgitte Gantriis, B.Gantriis@pubhealth.ku.dk
IMCC(Tropekurset)Institutfor Folkesundheds-
videnskabPanum Instituttet Afd. for International
SundhedBygning 9 lok. 2.2 Blegdamsvej 3, Bygn. 2
Blegdamsvej 3 2200 Kbh. N Tlf. 35 32 76 34Tlf. 35
32 64 11 Fax: 35 32 77 36

Til Pigerne
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INVITATION TIL
HUMANBIOLOGI-UDDANNEL-
SEN�S
ÅBENT HUS TORSDAG D. 1.
MARTS 2001 KL.15.00
HANNOVER AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET
BLEGDAMSVEJ 3
2200  KØBENHAVN N
Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og
har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi. Du
vil her få mulighed for at tale med studerende som er
i gang med humanbiologi-uddannelsen, og med studie-
lederen og derved få et indtryk af uddannelsens for-
løb og indhold.
På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologi-
uddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og
human patofysiologi) samt en række metodekurser
og naturvidenskabelige redskabsfag f.eks. molekylær-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksi-
kologi, forsøgsdyrskundskab, medicinske billed-
teknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotop-
teknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på et
universitetshospital. Studiet afsluttes med et spe-
ciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års
varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse inte-
greret med og i forlængelse af specialet, men der er
selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-
uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og
udviklingsopgaver med humanbiologisk relevans i den
private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare)
eller i den offentlige sektor (sundhedsvæsen, miljø-
sektor, universiteter).

TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION
1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre)
Tid: Torsdag den 8. marts 2001 kl. 9.30-15.30
Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K
Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold
Der gennemgås følgende emner:
helbredsmæssige følger af tortur
 behandling af torturoverlevere
forskning og dokumentation om tortur
etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse
(“Doctors at Risk”)
OSVAL opgaver vedr. tortur
Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidli-
gere OSVAL studerende
Materiale: Udleveres i forbindelse med under-
visningen
Tilmelding: Senest onsdag den 21. februar
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 00, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
annette_hart@rct.dk
Kontaktperson: Annette Hart Hansen

MEDICINSK KVINDE- & KØNS-
FORSKNING PROGRAM FOR
SYMPOSIUM, FORÅR 2001
Emne: Mini-Symposium
Tema: De nye syndromer - psyke eller soma
Tid: Mandag den 19. februar 2001
Sted: Teilum B, Aud. TB, Rigshospitalet

SØNDAGSFOREDRAG VED MEDI-
CINSK-HISTORISK MUSEUM I
2001 AUDITORIET, BREDGADE
62, 1260 KØBENHAVN K

Søndag d. 4. Februar 2001, kl. 14.00 (fri entré): “Lo-
kal øjenbehandling i 3000 år” ved Mogens Norn.
I sit foredrag vil Mogens Norn belyse lokal medi-
cinsk øjenbehandling bl.a. gennem museets enestå-
ende samling af øjenbadglas, undiner, pipetteflasker
og et såkaldt “dryppebord”.  Nærmere omtales lokal
øjenbehandling (fx badning, skyldning og drypning) af
forskellige øjensygdomme så som øjekatar, grå og
grøn stær og regnbuehindebetændelse. Desuden dis-
kuteres nutidens alternative behandling og dennes
historiske baggrund (fx om badning med kamillete er
gavnlig eller tværtimod kan gøre skade).
Søndag d. 11. Februar 2001, kl. 14.00 (fri entré):
“Fremstilling af humane præparater gennem tiderne”
ved Ion Meyer.
Gennem de sidste 500 år har fremstillingen af hu-
mane præparater været en væsentlig del af og forud-
sætning for anatomiens udvikling. Præparaterne har
øget muligheden for forståelse af den menneskelige
anatomi og organernes opbygning, funktioner og be-
tydning for legemet. Dermed har de også bidraget
med ny viden om sygdomme og til udviklingen af
behandlingsmetoder. Præparaterne har således haft
stor betydning for både undervisning og forskning.
Samtidig har det altid været forbundet med en blan-
ding af spænding og afsky at høre om eller se beva-
rede dele af mennesket. I sit foredrag belyser Ion
Meyer teknikken bag og tidernes skiftende syn på
fremstillingen af humane præparater.

Søndag d. 18. Februar 2001, kl. 14.00 (fri entré):
“Glimt af nogle krætsygdommes historie” ved Tor-
ben Schiødt.
Efter en indledning om, hvad kræftsygdom indebæ-
rer, fortæller Torben Schiødt om tre former for kræft:
brystkræft, hudkræft og knoglekræft. Her belyses
sygdommene, deres årsager og behandling gennem
historien. Således brystkræft, der er kendt fra før
vor tidsregning, og som formentlig har givet anled-
ning til betegnelsen Cancer. Her omtales en
brystkræftoperation fra 1600-tallet. Sygdoms-
behandlingens historiske udvikling gennemgås, her-
under indførelsen af stråle- og kemoterapi. Også hud-
kræft har været kendt længe. Således blev
skorstensfejerkræft opdaget i slutningen af 1700-tal-
let.
Søndag d. 25. Februar 2001, kl. 14.00 (fri entré):
“Barselsfeberens historie” ved Mogens Osler.
Barselsfeber er forekommet lige så længe, som
der har eksisteret fødsler. Men i tilslutning til,
at der i 1700- og 1800-tallet blev oprettet fødsels-
stifter, opstod her voldsomme epidemier. Fore-
draget omhandler bl.a. afklaringen af årsagerne
til barselsfeber og bekæmpelse af sygdommen.

Søndag d. 4. Marts 2001, kl. 14.00 (fri entré): “Tu-
berkulosen - Den hvide Død” ved Bodil Haarmark.
Tuberkulose er i dag en sjælden sygdom i de vestlige
lande, men i 1800-tallet var den en alvorlig folkesyg-
dom. Med udgangspunkt i patientjournaler fra
1850’ernes København vil Bodil Haarmark i sit fore-
drag belyse sygdommens kulturelle og samfundsmæs-
sige aspekter, og her komme ind på hvilke foran-
staltninger der blev anvendt for at bekæmpe tuber-
kulose.

Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
med  interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:Lektor Birgit Petersson:
De nye syndromer - hvorfor mest kvinder?
Speciallæge Henrik Isager:
Stress og udstødelse
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvinde-
forskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
Emne:Mini-Symposium
Tema: De nye syndromer - psyke eller soma
Tid: Mandag den 26. februar 2001
Sted: Mini Auditorium I (29-01-30), Panum In-
stituttet
Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
me interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:Psykolog Lise Ehlers: Ondt i livet?
Speciallæge Susy Mikkelsen: Hvad gør vi?
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvinde-
forskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab Blegdamsvej 3,
2200 København N Tlf. 35 32 79 70
Emne: Mini-Symposium
Tema: De nye syndromer - psyke eller soma
Tid:Mandag den 5. marts 2001
Sted:Teilum B, Aud. TB, Rigshospitalet
Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
med interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:Psykolog Camilla Schrøder Lassen:
Mellem psyke og soma Adjunkt Else Nygaard:
Kvinder på arbejdsmarkedet og mistillids-syndromet..
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvinde-
forskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
Emne:Mini-Symposium
Tema: De nye syndromer - psyke eller soma
Tid: Mandag den 12. marts 2001
Sted: Mini Auditorium I (29-01-30), Panum
Instituttet
Program:Speciallæge Haakon Lærum: Neurasteni
og somatisering Lektor Birgit Petersson: Den biolo-
giske respons på stress.
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvinde-
forskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
Emne: Mini-Symposium
Tema: De nye syndromer - psyke eller soma
Tid: Mandag den 19. marts 2001
Sted: Mini Auditorium I (29-01-30), Panum
Instituttet
Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
med interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:Charlotte Sørensen: Når man føler sig
krænket - erfaringer med whiplash. Chefpsykolog Bir-
gitte Brun: Psykologiske undersøgelser, muligheder
og begrænsninger. Kontaktperson: Lektor i Medi-
cinsk Kvindeforskning Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
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BEGYNDELSER OG
SLUTNINGER
ARRANGEMENTER
Folkekirkelig kristendom for studerende - et multi-
medieshow
PART ONE - begyndelsen
Tirsdag den 27. februar kl. 16.00
PART TWO - midten
Tirsdag den 20. marts kl. 16.00
PART THREE - slutningen
Tirsdag den 24. april kl. 16.00
Sted: Køsseren – i studenterklubben på Panum
(Tid og sted med forbehold - følg med på opslag, på
hjemmesiden, i det trykte program samt senere numre
af MOK)
Onsdag d. 14. marts kl. 19.30
Fysikvidenskabens drivkræfter: Gud og science fiction?
Cathrine Hasse, antropolog,  Ph.d. Seniorforsker ved
Dansk Humanistisk Forskningsråd
Sted: HCØ. Aud. 10
Torsdag den 15. marts kl. 13.15
Udflugt til dødens flammer.
Mødested: hovedindgang Panum eller Bispebjerg
Krematorium kl. 13.50.

Onsdag den 4. april, kl. 19.30
Tid og kristendom i Bachs passionsmusik.
Lektor, cand. teol.,  Jørgen I. Jensen
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Onsdag den 11. april kl. 20.00 (OBS! I
påskeferien)
Koncert
Mødested: På Café Kys, Læderstræde 7 kl. 18.30
eller ved indgangen til Holmens Kirke kl. 19.30.
Søndag den 6. maj, kl. 13
Romantisk Poetisk søndagsvandring
Mødested: Hovedindgangen til Botanisk Have – hjør-
net af Nørre Voldgade og Gothersgade.
Tirsdag d. 29. maj kl. 20.00
Semesterafslutningsgudstjeneste over temaet: Slut-
ning og ny begyndelse.
Mødested: Hovedindgangen til Botanisk Have – hjør-
net af Nørre Voldgade og Gothersgade.
Fredag den 1. juni kl. 19.00
Sommerfest
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Gudstjenester
 Søndag den 11. februar kl. 10.00
Søndag den 18. februar kl. 20.00
International students service in
English.
Søndag den 4. marts kl. 10.00

Festgudstjeneste Sct. Andreas Kirkes
100 års dag
Søndag den 18. marts kl. 10.00
Fredag den 13.april, langfredag, kl. 10.00
Mandag den 16. april, 2. påskedag, kl. 10.00
Søndag den 29. april kl. 20.00
International gudstjeneste i Sct.
Augustin Kirke
Søndag den 13. maj, kl. 10.00
Mandag den 4. juni, 2. pinsedag, kl. 10.00
Søndag den 10. juni, kl. 10.00

Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer
kan fås på:vores hjemmeside www.sund.ku.dk/praest,
i det trykte program, opslag eller på telefon 35 32 70
94 / 20 46 41 93.
Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på Panum (lokale 15.2.1) tirs-
dage 10-12 og torsdage 12-14. Desuden efter aftale
via Mail pnh@adm.ku.dk eller telefon 20 46 41 93

STUDIET & ANNONCER

Annoncer
BØGER SÆLGES
Andreasen og Bojsen-Møller: Bevægeapparatet
9.udgave200
Egeberg og Matthiessen: Medicinsk anatomi 2
200
Muskeloversigt

10
Matthiessen og Egeberg: Regionær anatomi 4.
udgave 50
Sobotta Atlas of Human Anatomyvol. 1 og 2800
Alberts m.fl: The Cell 3. udgave-pbk 300
Guyton, AC: Textbook of Medical Physiology 9.ud-
gave: 400
Apps: Biochemistry 5. udgave 100
Geneser: Histologi 2. udgave 300
Farmakologi -et kompendium120
Autrup m.fl.: Miljø og arbejdsmedicin 300
Miljø og arbejdsmedicin materialesamling 100

Ved interesse kontaktes Ditte og Thomas på
tlf: 35 26 00 46

SÆLGES
Medicinsk Kompendium 15. Udgave!
Spar 650 kr. og køb mit medicinske
kompendium.  Da jeg kun har læst 3–4 kapitler
og ikke lavet nogle overstregninger fremstår
kompendiet som helt nyt. Pris: 2.500 kr.
Kontakt: Henrik Alstrøm Tlf.: 38112939

MEDICIN - STUDERENDE TIL
VIDENSKABELIGT PROJEKT

Er du langsigtet interesseret i at deltage i et
molekylært - orienteret projekt indenfor kardio-
logien ? Der er tale om måling af iskæmi – mar-
kør ”troponin” ved hjælp af western blot teknik-
ken på Rigshospitalet og Frederiksberg Hospi-
tal.
Velegnet som f.eks. Ph.D.-projekt. Løn herfor
må søges undervejs. Yderligere oplysninger om
forskningsemnet under http://
circ.ahajournals.org/rapidtrack.shtm eller
Circulation 2000;102:9-14.
Skriv nogle linier om dig selv til: Dan Atar, email:
datar@dadlnet.dk, Frederiksberg Hospital,
Kardiol.Afd. E, Ndr.Fasanvej 57, 2000 Frede-
riksberg. Tlf. 38 16 43 74

FORSØGSPERSONER
Er du rask, under 60 år og har lyst til at deltage
i en videnskabelig undersøgelse?
Deltagelse indebærer ca. 3-4 besøg på Rigshospi-
talet evt. Bispebjerg Hospital, hvor du vil blive
spurgt detaljeret om dit helbred og få taget blod-
og urinprøver. Derudover vil du få lavet en mag-
net-skanning af hjernen, 1-2 ”startle respons”
undersøgelser samt en skanning af krops-
sammensætningen (knogler/fedt/muskler).
Resultaterne vil blive brugt til et projekt om
stofskiftesygdomme og hjernen, hvor vi har brug
for raske personer til kontrol af undersøgelsen.

Ulempegodtgørelse: kr. 500,-

Henvendelse kan ske mandag-torsdag mellem 9-
12 til

Læge Tina Elberling
Medicinsk Endokrinologisk afdeling
Rigshospitalet
tlf.: 35458294 eller
personsøger: 50103806 (indtast telefonnummer
+ (, virker ikke fra DECT telefoner)

SÆLGES ELLER BYTTES

Haves: Almen medicin, grundbog, maj 1997.
Redaktion; Niels Bentzen, Hanne

Hollnagel og Torsten Lauritzen.
Fuldstændig ubrugt. Pris 200,- kr.

Ønskes: Nyere fysiologibog/-bøger, gerne brugte.

Henvendelse:
Trine Nøttrup
Tjn@dadlnet.dk
Mobil: 2442 3745

SALG AF BOG:
„Basal og klinisk mikrobiologi“ 2.udgave
sælges pga. brug af anden bog. Helt ny!!!
Pris.: kr.395,-
Telf. 8232 0323
bang@egmont-kol.dk

SUNDHEDSSTYRELSEN

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurde-
ring
søger studentermedhjælp

Kunne du tænke dig at arbejde i et spændende
forskningsmiljø indenfor sundhedsvæsenet ?

Så har vi med umiddelbar tiltrædelse en ledig
stilling på ca. 10-15 timer ugentlig som studenter-
medhjælp ved et mindre institut under Sundheds-
styrelsen.

Vi har lige nu brug for hjælp til bl.a. følgende
opgaver:
· Ajourføring af instituttets adresse

database samt fremfinding og udskriv
ning af labels

· Tekstbehandling (vi anvender MS Word
97)

· Arkivering
· Bestillinger af diverse materialer
· Udarbejdelse af præsentationsmateriale
· Hurtigt afviklede oversættelser til en

gelsk
· Fremfinding og kopiering/indscanning af

ar tikler i bøger og tidsskrifter
· Kopiering og kuvertering/udsendelse af

breve og publikationer
· Holde orden på printere, i kopirum og

på vores lager

Du skal kunne arbejde selvstændigt og med ak-
kuratesse, samt kunne lide at have flere bolde i
luften samtidigt. Derudover skal du have lyst til
at indgå i et tværfagligt miljø med mange for-
skelligartede opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til over-
enskomst mellem Finansministeriet og Statsan-
sattes Kartel (kontorfunktionærer i statens tje-
neste).

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Inge-Lise Wetterstein eller Staffan Stilvén,
på telefon 33 48 7447 og 33487449 eller E-mail:
ilw@sst.dk og ss@sst.dk. Se også vor hjemme-
side http://www.mtv-instituttet.dk

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning, mærket ”student MTV”, sen-
des til Sundhedsstyrelsen, Amaliegade 13, Post-
boks 2020, 1012  København K., så vi har ansøg-
ningen i hænde fredag 9. februar 2001 kl. 12.00
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BØGER KØBES
Medicinsk- og kirurgisk kompendium
Retsmedicin
Sansebøger fra 10. sem.

Gholam- 35390340

SÆLGES
Kirurgisk Kompendium 2.udgave. 1.500 kr. Tlf:
3888 4422 Email:rugaard@dadlnet.dk

BIOKEMIBØGER SÆLGES:

Thomas M. Devlin: 400,-
Meissenberg & Simmons: 300,-
Begge bøger er i forrygende stand.

Ring på 3536 3596 før det er for sent.
Thomas (Fase II)

2 STUDENTERMEDHJÆLPERE
SØGES
TIL LABORATORIUM FOR KLINISKE  FÆR-
DIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheders formål
er at styrke lægeuddannelsen på det kliniske
område. Træningen i Laboratoriet er en forbere-
delse af de studerende til klinikopholdene og et
supplement til den kliniske uddannelse, og om-
fatter træning i anamneseoptagelse, objektiv
undersøgelse og en række praktiske færdigheder
(drop- og kateteranlæggelse, suturering m.m.).
Træningen foregår ved hjælp af fantomer, multi-
media programmer og simulerede patienter.

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

KVALIFIKATIONER:
Du skal være medicin-studerende og have fleksi-
bilitet og samarbejdsevne.  Da jobbet som
studentermedhjælper kræver en vis oplæring, er
det en fordel, hvis du er tidligt i studiet d.v.s. :
3.-5. semester.  Kendskab til computere og vi-
deo er en fordel.

ARBEJDSTID:
Ca. 10 timer ugentligt.
Der må påregnes skiftende arbejdstider i tids-
rummet kl. 08.00-20.00 på hverdage og i week-
ender kl. 09.00-17.00 efter vagtskema, udarbej-
det i samarbejde med de øvrige studenter-
medhjælpere.
Løn efter overenskomst: P.t. kr. 120,21,- pr.
time.

TILTRÆDELSE:
1 studentermedhjælper tiltræder snarest muligt
og 1 studentermedhjælper tiltræder 1. maj 2001.

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

ANSØGNING:
bedes fremsendt til Laboratorium for Kli-
niske Færdigheder
Rigshospitalet
Afsnit 5404, Blegdamsvej 9
2100 København Ø
senest torsdag den 15. februar 2001 kl. 12.00.

FORSKNINGS INTERESSE-
RET?

Studiejob, OSVAL, scolarstipendiat eller Ph.D.?

Hovedpineforskningsenheden på Amtssygehuset
i Glostrup søger medicinstuderende på fase II
eller nyuddannede kandidater som er interesse-
rede i at komme i gang med at forske.

Vi laver genetiske undersøgelser af migræne
med aura og familiær hemiplegisk migræne. Nu-
værende arbejder vi på en stor undersøgelse af
søskendepar med migræne med aura, hvor vi ved
genom screening skal karakterisere områder på
genomet, hvor der med stor sandsynlighed findes
gener, der forhøjer risikoen for migræne med
aura. Desuden har vi opsporet og karakteriseret
familier med familiær hemiplegisk migræne, som
skal testes for nye koblinger og nye mutationer i
det gen på kromosom 19 som allerede vides at
kunne forårsage familiær hemiplegisk migræne.

Vi har et exceptionelt stort patientmateriale til
rådighed, og vi har brug for assistance til det
praktiske kliniske og epidemiologiske arbejde.
Vores nuværende projekter skal udvides og nye
skal startes op – både genetiske undersøgel-
ser og post-genomiske patofysiologiske stu-
dier af migræne.

Vi kan tilbyde aflønnet arbejde med afgrænsede
projekter som du selvstændigt skal udføre under
vejledning. Der er mulighed for scolarstipendiat
eller at tilpasse et projekt som en OSVAL II
opgave. Går du med tanker om at skrive Ph.D.
har vi også mange spændende projekter.

Ring og hør nærmere hos Malene.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Malene Kirchmann. Lise Lykke Thomsen,
Jes Olesen
43 23 32 77

Hovedpineforskningsenheden, Afd. N01, KAS Glo-
strup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

STETOSKOPER SÆLGES

Overlæge dr.med. Egon Toft, Aalborg,
importerer splinternye, stetoskoper fra U.S.A.
Det er en kopi af HP’s “Rappaport-Sprague
stetoskop, som sælges i USA for ca $250.

Beskrivelse :
Dobbeltløbet (Hele vejen = bedre lyd)
Udskifteligt hoved (Stort og lille medfølger)
3 sæt ørerpropper
1 sæt ekstra membraner
Findes kun I sort

PRIS : 400,00 KR:

Kontakt Trine 8.sem. Glostrup

35269393 el. 26361207

TURNUSBYTTE

Haves: turnusplads i Vestsjællands Amt
Ønskes: turnus i Frederiksborg Amt med start
efter 1. august 2001

I byttehandlen indgår 50.000 skattefrie kroner

Louise Lundstrøm tlf. 48 79 20 24, mobil 26 49 56
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FORSØGSPERSONER SØGES

Til projekt på Laboratoriet for Human Fysiologi,
Institut for Idræt

HONORAR GIVES
SØGES:
Raske mænd, 18-30 år, Fysisk veltrænede eller-
utrænede

MERE INFORMATION
www.geocities.com/jakobnisnielsen
HENVENDELSE

Chris MacDonald
Jakob Nis Nielsen
Tlf: 35 32 16 30 / 26 13 77 48
Tlf 35 32 16 17
CSMacDonald@aki.ku.dk
JNNielsen@aki.ku.dk

EFTERLYSNING!

Skal du være med i forsøget ”Hjernens blod-
gennemstrømning målt med ultralyd og SPECT”
på Glostrup sygehus, og har du endnu ikke har
fået en tid? Kontakt mig da venligst hurtigst
muligt, da jeg har været uheldig at miste min
adresseliste. Jeg har aktuelt flere ledige tider.

Venlig Hilsen
Læge Villads Bønding
Tlf. 23265793 også aften
E-mail: Neuro1@dadlnet.dk

ER DU I DÅRLIG FORM ?
-Så er du måske den vi søger !

Du skal være :
· 20-30 år
· Mand
· Rask
· Utrænet
· Almindelig af bygning
· Ikke-ryger

Vi ønsker :
At undersøge insulins effekt på glukosetransport
i lårets muskulatur efter et 3 ugers trænings-
forløb.

Vi tilbyder :
8 forsøgspersoner at få målt deres maksimale
iltoptagelse, og deltage i 3 ugers et-bens sparke-
træning.
Træningen består af 1-2 timers arbejde 4-5 gange
om ugen og foregår på August Krogh Institutet
på Østerbro.
På den afsluttende testdag vil der blive taget
blodprøver, udtaget muskelvæv samt infunderet
insulin og sukker i blodbanen.

Honorar gives

Passer ovenstående beskrivelse på dig, og er du
interesseret i at deltage i den aktuelle forskning
om insulinvirkning med relevans for bl.a.
sukkersygebehandling, så kontakt os på :
Christian Frøsig Kristian Elbo
Stud. Humanfysiologi Stud. Humanfysiologi
Tlf : 77303670 Tlf : 77303668

Mobil : 20688427

Eller på e-mail : Kelbo@rhk.dk

Forsøget forventes påbegyndt i starten af fe-
bruar, og forsøgspersoner skal bruges til start af
træningsforløbet gennem hele februar og marts
(evt. april).
Test og træning udføres på Human Fysiologisk
Laboratorium, August Krogh Institutet,
med Erik A. Richter som lægelig ansvarlig.
Forsøget er godkendt af Videnskabs Etisk Ko-
mité.

ANNONCER
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RASKE FORSØGSPERSONER
SØGES

Raske forsøgspersoner mellem 18 og 50 år vej-
ende mellem 60 og 90 kg søges til videnskabeligt
forsøg, hvor  vi ønsker at undersøge effekten af
efter et kommende lægemiddel på indgiften af
humant calcitonin gene-related peptid. Forsøget
indebærer måling af strømningshastigheden af
blodet i pulsårer i og udenfor hjernen med ultra-
lyd samt måling af hjernens gennemblødning med
en SPECT- skanner. Derudover vil forekomst af
hovedpine blive registreret.

Baggrund: Når migræne patienter har anfald,
menes årsagen til smerten at være en kar-
udvidelse af hjernens pulsåre, denne karudvidelse
skyldes formentlig en frigørelse af signalstoffet
humant calcitonin gene-related peptid (hCGRP).
Såfremt man kunne hæmme denne frigivelse ville
man måske være i stand til undgå migrænen.
Denne undersøgelse vil forsøge at klarlægge
dette.

Hvor: Neurologisk afdeling N01, Glostrup Amts-
sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Omfang: Du skal møde i alt 2 dage til forsøg,
forsøgene vil varer ca  6 timer. Ulempe-
godtgørelsen vil være kr. 100,00  pr. påbegyndte
time.

Ubehag: Hjernens gennemblødning måles efter
indånding af ilt tilsat et radioaktivt sporstof
Xenon. Den samlede radioaktive stråledose i hele
forsøget er 3,5 gange den normale baggrunds-
stråling i Danmark eller svarende til et røntgen-
undersøgelse af mavetarmkanalen. Desuden skal
anlægges en plastikkanyle i en blodåre i albue-
bøjningen. Bivirkninger af medicinen er hoved-
pine, ansigtsrødmen, evt. kvalme.

Krav: At du er sund og rask, specielt at du ikke
har for lavt eller højt blodtryk. Du må ikke lide
af migræne eller hyppig spændingshovedpine.
Kvindelige deltage må ikke være gravide og skal
bruge sikker prævention.

Økonomi: De økonomiske midler til betaling af
medicin samt ulempegodtgørelsen til forsøgsper-
sonerne er tilvejebragt fra firmaet Boehringer
Ingelheim GmbH som indbetaler midlerne til
afdelingens forskningsfond, der er underlagt of-
fentlig revision. Forskere og andre medarbej-
dere er ikke direkte økonomisk involveret med
det pågældende firma, som fremstiller forsøgs-
medicinen, men lønnes via forsknings-fonden.

Forsøget er godkendt af  Videnskabsetisk Ko-
mité, Københavns Amt, nr. KA 00079gs
samt af Lægemiddelstyrelsen nr. 2612-1376 og
udføres med efterlevelse af retnings-linierne for
’Good Clinical Practice’.

Henvendelse bedes rettet til
Læge Kenneth Ahrend Petersen
Neurologisk afd. N01, Glostrup Amtssygehus
Tlf. 43233058 / 43233060

FRIVILLIGE FORSØGSPERSO-
NER SØGES TIL UNDERSØ-
GELSE OM KONTAKTEKSEM

Projektet omfatter allergitestning (lappeprøver)
med nikkel på huden. Ingen invasive undersøgel-
ser. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk
komite.
Forsøgspersonerne skal have kendt nikkel-
allergi, skal være over 18 år, og må ikke være
gravide eller ammende. Deltagelse i projektet
vil blive honoreret med kr. 1200 inkl. tranport-
udgifter og vil omfatte fire besøg. Forsøget plan-
lægges udført i uge 10, 11 og 12.
Henvendelse til 1.reservelæge Claus Zachariae
eller sygeplejerske Lone Bergmann, Dermatolo-
gisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, tlf.
39773201 mellem kl 7.30 – 14.30.

SKOLARSTIPENDIAT TIL
OSTEOPOROSEFORSKNING

Til projekt vedrørende sammenhængen mellem
knoglecellers kommunikation og udviklingen af
osteoporose, søges en medicinstuderende til
fuldtidsforskning i et år.
Projektet udføres på Klinik for
Osteoporoseforskning på Hvidovre Hospital. Du
vil under supervision få ansvaret for udførelse af
en selvstændig del af ovenstående projekt, hvor
mekanismerne for kommunikationen mellem
knogleceller undersøges.
Arbejdet indebærer oplæring i cellebiologiske og
molekylærbiologiske teknikker, såsom celle-
dyrkning, PCR, proliferations assays,
sekventering, video/calcium imaging m.fl.. End-
videre vil du komme til at deltage i udtagelse af
knoglemarv fra forsøgspersoner til isolering af
knoglecellerne.
Som afslutning på projektet vil du komme til at
fremlægge resultaterne af projektet ved et større
videnskabeligt møde. Endvidere er du sikret at
blive medforfatter på mindst én (evt. flere) pub-
likationer i internationalt anerkendte videnska-
belige tidsskrifter.
Du kommer til at arbejde sammen med såvel
læger, laboranter, biokemikere som andre stu-
derende.
Ansættelsen er fra 1. februar 2001 eller snarest
derefter. Lønnen udgør kr. 7.500,- pr. måned.
Hvis du er interesseret bedes du henvende dig til

Læge Niklas Rye Jørgensen
Klinik for Osteoporoseforskning
Afsnit 545
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon 36 32 32 32 eller 36 32 35 97
Email: niklas@dadlnet.dk

SCHOLARSTIPENDIAT TIL
DIABETES-FORSKNING

Har du lyst til at prøve at forske på fuld tid i 1 år
har du chancen nu. Vores gruppe arbejder med
eksperimentel diabetesforskning med  særligt
med fokus på patogenesen ved begge former for
diabetes samt på basal beta-celle forskning. Som
scholarstipendiat vil du dels få dit eget forsknings-
projekt, dels deltage i andre igangværende pro-
jekter. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig,
flittig og ambitiøs. Du vil få mulighed for at
deltage i alle facetter af forskerlivet deriblandt
manuskriptudarbejdelse og kongresdeltagelse.
Interesserede bedes kontakte:
Læge, PhD, Troels Bock
Bartholin Instituttet
H:S Kommunehospitalet
33 38 38 31
tbock@post12.tele.dk

SCHOLARSTIPENDIAT

I forbindelse med et større forskningsprojekt om-
handlende komplikationer efter bakterielle mave-
tarminfektioner søger vi en medicinstuderende
til 1 årig scholarstipendiat.
Arbejdet vil bestå i indsamling af og deltagelse i
bearbejdning af data indhentet ved hjælp af spør-
geskema. Der vil endvidere indgå
laboratoriearbejde i forbindelse med opstart af
PCR-metode til vævstypebestemmelse.
Har dette din interesse, kontakt da én af neden-
stående.

Peter Schiellerup Karen A. Krogfelt
Læge Civ. Ing., Ph.D.
Afd. for Mave- Afd. for Mave-
Tarminfektioner Tarminfektioner
Statens Serum Institut Statens Serum Insti-
tut
Tlf: 3268 3176 Tlf: 3268 3745

STILLINGSOPSLAG
2 stillinger som
studievejleder ved medicin

Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 1.
Marts og 1. Juni 2001 være 1 stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på nor-
malt 6 vejledere, som alle er stud.med.’er.
Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i
47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har
særlig travlt i august (optagelse og semesterstart)
og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre
i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem
10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår
samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 700 timer. Timelønnen er pt. 144,99 kr.
Arbejdsområderne i studievejledningen er:
vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem
den enkelte studerende og studienævn/ad-
ministration. På den ene side er man forpligtet af de
gældende regler og bestemmelser, på den anden
side er man ansat til at guide medicinstuderende
udenom de forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejleder-
møde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og
studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af        uddannelsested på fase II samt
opsøgende vejledning med eksamenshjælp.
Herudover mødes vi to gange årligt med studievejle-
dere fra Odense og Århus Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag
taget ved andre uddannelsesin
stiutioner.I forbindelse med denne sagsbehandling
indgår udarbejdelse af alternati
ve studieplaner.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende
ved KU og flere Europæiske
universiteter. Arbejdet indebærer kontakt med de
pågældende universiteter, deres koordinatorer,
studenter samt Det internationale kontor.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del per-
sonlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.
Stillingen kan søges af stud.med.’er ved Københavns
Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren
har kendskab til forhold i og omkring universitetet,
tidligere ansættelser og aktiviteter før som efter
optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger,
der er tidligt i studiet (midten af Fase I, dog med
minimum 1. studieår bestået). Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor
ansættelse af længere varighed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne
fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den variende arbejdsbelastning skal man som
udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan be-
tyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3
uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i
august.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejds-
opgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervis-
ningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 må-
neder.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 9
Ansøgninger stiles til:
Sekretariatschef
Ebbe Trærup
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest 15. fe-
bruar  2001 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf: 35 32 70 91.

ANNONCER
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FRIVILLIGE FORSØGSPERSO-
NER SØGES

Frivillige forsøgspersoner søges til projekt vedr.
regulation af knoglecellers indbyrdes aktivitet
og dens indflydelse på udvikling af knogleskør-
hed.

For at kunne udføre ovenstående forsøg, behøver
vi knogleceller at arbejde med. Disse skaffes ved
at tage en knoglemarvsbiopsi (Radnerbiopsi) fra
hoftekammen efter anlæggelse af en let lokal-
anæstesi og tager ca. 15 minutter. Der er som
regel ingen gener efter prøvetagningen udover
let ømhed ved prøvestedet lige når lokal-
bedøvelsen ophører.
Er du mellem 18 og 70 år, normalvægtig, køn
underordnet og interesseret i at få taget en
knoglemarvsprøve, bedes du venligst sende en
email til knoglemarv@hotmail.com eller ringe
på tlf. 36 32 35 97.
Prøven tages på Osteoporoseklinikken 545, Hvid-
ovre Hospital og honoreres med kr. 400,-.
Venlig hilsen
Niklas Rye Jørgensen
Læge

TILBUD TIL KØBENHAVNSKE
FADL-MEDLEMMER:

SATS og FADL arrangerer
Kursus i Basal nødbehandling

Tiltrængt ? genopfriskning af dit 1.hjælpskursus.

Instruktører fra Københavns Brandvæsen underviser
i 2+4 timer efter principper fra
ambulancebehandlernes egen uddannelse.

En forelæsning og en øvelsesaften lærer dig første-
hjælp og basal genoplivning så virkelighedsnært
som muligt, nemlig set fra en københavnsk ambu-
lance.

Forelæsning:
· Nye retningslinier for basal genoplivning pr.

1/1-2001
· Præhospital behandling ved sygdom og til

skadekomst

Ambulancebehandlerens kompetence og udstyr
Hvordan kan lægmand/stud.med. hjælpe bedst muligt?
· Katastrofeberedskab og skadestedsledelse

Øvelsesaften:
· Almindelig førstehjælp

Blå, bleg, blødende eller bevidstløs

Forbrændinger, forfrysninger og forgiftninger
· Ventilation og hjertemassage øves inten

sivt

sygdoms- og ulykkescases

Kursusplan:
Forelæsning på Panum eller RH Dato ikke fastlagt -
bliver omkring 1. april
Øvelsesaftener i Medborgerhuset, Nørre Allé 7,
2200 N, lokale 102, de fleste dage fra kl. 16.15-
20.15:
1. Tirsdag 6.3.
2. Onsdag 7.3.
3. Torsdag 8.3.  Obs: Kl. 18-22!
4. Tirsdag 20.3.  Obs: Kl. 18-22!
5. Onsdag 21.3.
6. Torsdag 22.3.
7. Tirsdag 3.4.

8. Torsdag 5.4.
9. Onsdag 18.4.
10. Tirsdag 24.4.

Tilmelding med angivelse af minimum 3 øvelsesaft-
ener i prioriteret rækkefølge senest d. 23. februar
2001

pr. email: mgpoulsen@get2net.dk
anfør emne: Kursustilmelding
eller pr. tlf: 25 78 18 36

Du vil kort efter din tilmelding få bekræftelse retur
med angivelse af din kursusaften samt tidspunkt for
forelæsningen.

Pladserne besættes altså efter først til mølle-princippet.

Tilgiv mig - og send en rykker - hvis der skulle gå
noget galt med mailen og du ikke har fået svar efter
en uge.

Vel mødt på kursus!
Morten G. Poulsen.

Fadl

PANUMKORET SØGER KOR-
SANGERE

2 sopraner
1 tenor
2 basser

OBS: Nodekendskab nødvendigt!

Panumkoret er et blandet kor (SATB) med 45
medlemmer bestående af studerende fra forskel-
lige fakulteter ved KU, dog med overvægt af
medicinere.
Panumkoret øver i Studenterhuset hver torsdag
16.30-18.45, og giver 3-4 koncerter hvert seme-
ster.
I forårssemestret skal vi arbejde med nordisk
kormusik af bl.a. Grieg, Södermann, Lange-Müller
og Vagn Holmboe.
Er du interesseret, så mød op til første korgang
i det nye semester
Tors. 1.feb. kl. 16.30.
For information: kontakt dirigent Gorm Larsen
på 3539 4446 / gol@dr.d

Til drengene

ANNONCER & INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 4 - 22/1- 2001 – 28/1-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 16 17 7 11 16 13 90
Udækkede vagter0 0 0 0 0 2 4 6 38
Opskrevne 19 28 33 28 18 14 10         150

Aften 15-23
Bestilte vagter 23 17 21 19 20 19 14 133
Udækkede vagter0 0 1 0 0 0 0 1 11
Opskrevne 30 28 28 25 24 14 19          168

Nat 23-07
Bestilte vagter 19 22 25 22 19 16 14 140
Udækkede vagter0 0 4 0 0 0 0 4 1
Opskrevne 25 26 29 23 24 13 20         160

Bestilt i alt 52 55 63 48 50 49 46 363
Udækket i alt 0 0 5 0 0 2 4 11 14
Dæknings % 100 100 92 100 100 95 91         96

Ugestatistik for uge 5 - 22/1- 2001 – 28/1-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 11 14 11 17 16 23 15 107
Udækkede vagter0 0 0 0 0 0 5 5 38
Opskrevne 15 24 31 29 27 18 8 152

Aften 15-23
Bestilte vagter 27 22 18 27 20 19 11 144
Udækkede vagter0 0 0 0 0 0 0 0 11
Opskrevne 24 27 32 31 26 20 11 171

Nat 23-07
Bestilte vagter 31 22 18 23 22 20 17 153
Udækkede vagter0 0 0 0 2 4 7 13 1
Opskrevne 28 32 33 25 16 8 5 147

Bestilt i alt 69 58 47 67 58 62 43 404
Udækket i alt 0 0 0 0 2 4 12 18
Dæknings % 100 100 100 100 96 93 72         95

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 dækningsprocenten har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 4 - 22/1-2001 – 28/1-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 1 0 0 0 0 0 0 11
Planlagte vagter 1 15 15 15 15 15 15 105

Ugestatistik for uge 5 - 22/1-2001 – 28/1-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 0 1 1 0 0 0 2
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15 105
Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

Vagt- og Servicechef

Træffetider i lige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Træffetider i ulige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Torsdag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Fredag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret er stadig

35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil
vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.

Venlig hilsen

Gitte Haupt  & Søren Rasmussen
Servicechef                  Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Tirsdag, Onsdag & Torsdag
9.30 -12.00 & 13.00 -15.00.

Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon

35 24 54 05

Man kan også skrive til os på e-mail:
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

lb@fadl.dk (Lone Blach)

Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

VAGTBUREAUET
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OG VAGTUDSIGTEN FOR DEN KOMMENDE UGE...

HUSK at bare fordi
udsigten ikke ser

god ud, kan der
stadigvæk komme

en hel del
CHANCEVAGTER !

Tegnforklaring:

= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

VAGTBUREAUET

HALLO FASE 2'ERE !!!!!!!!!
Her på Vagtbureauet ligger til afhentning den gratis
journalkoncept i plast til kittellommen, for alle fase 2'
ere.

VAGTAFDELINGEN
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men undgå at ringe mellem 12.00 og 13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

NY LØNSEDDEL !!
Vi er ny på VB gået over til det nye lønudbetalings-
system. Det har medført en del forvirring om kring de
nye lønsedler. Der vil i næste nummer af MOK blive
trykt en forklaring af de nye lønsedler. Sedlerne har
desuden været behæftet med en udregningsfejl i
opsummeringsfeltet nedeers. Dette har ikke haft ind-
flydelse på jeres lønudregning eller jeres lønudbeta-
ling. Og vi regner med at have korrigeret for fejlen på
næste lønseddel.

EFTERREGULERING OG
PULJEUDBETALING
Overenskomsten er nu i hus, og vi regner med, at vi
kan efteregulere lønnen i primo marts.
Vi vil samtidigt udbetale puljerne fra det gamle lønsy-
stem som derved vil være afviklet. Fremover bliver
puljerne udbetalt hver måned.

TOLKE SØGES !!!!!!!!
Vagtbureauet har på det seneste fået flere henvendel-
ser fra hospitaler vedrørende tolkebistand. Hvis der er
nogle blandt jer, der har tid, lyst og overskud til at
indgå i et tolketeam, er I meget velkomne til at rette
henvendelse til Vagtbureauet, 3524 5404.

NYT SPV HOLD 1510 SØGER 4
MEDLEMMER
Holdet skal arbejde på Østerled, der er et hjem for
udviklingshæmmede beliggende i Skovshoved. Der
skal dækkes dag- og aftenvagter efter nærmere af-
tale med personalet, som holdet vil blive en fast del
af.
Krav: Min. 300 SPV timer

Interesse for psykiatri
Ansøgningsfrist:  Onsdag den 14. februar 2001 kl.
12.00 til VB.
For yderligere information: Kontakt Søren Rasmussen
på vagtbureauet, tlf. 35 24 54 04

SPV- HJEMMEHOLD 1511
SØGER 1 NYT MEDLEM.
Vi dækker 8-timers aftenvagter 2-3 gange om ugen
hvor vi passer en 6-årig dreng som hæmodialyseres
på RH og som har brug for vores fulde opmærksom-
hed under dialysen og i hjemmet.
Drengen køres af Falck fra Snekkersten  til Rigshospi-
talet  og tilbage igen.

Han kan ofte blive akut dårlig og der kræves derfor
grundig observation og et godt samarbejde med både
familie og personale.

Ansøgningskrav:
Stor erfaring med mindre børn og somatiske vagter
Min. 200 spv-timer
4 vagter  pr. måned, også i eksamensmåneder
Yderligere oplysninger: Fås hos Nassir på tlf. 35 87 40
13
Ansøgningsfrist :  Torsdag den 22. februar 2001  kl.
12.00 til VB.

INTENSIVHOLD 4102
søger et nyt medlem til afd. 542 KKHH

FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder
DIG en enestående chance for at videreudvikle din
kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige
fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker.

Dette indebærer at du allerede kan, eller
kan lære:
at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m.
at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afdelin-
ger.
at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM)
at kunne arbejde selvstændigt
at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte ting
intensiv personale må beskæftige sig med, herunder
psykisk observation og pleje af patienter og pårø-
rende, akutte livs redende procedurer, opsætning og
tilslutning af respiratorer/BiPAP/CPAP osv. osv. osv.
Vi forventer at du:
har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra.
har bestået farmakologi.
kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
er fleksibel, selvstændig og engageret.
kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter.
Oplæring:
Februar.

Vagtstart:
Februar.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet mandag den
19. februar 2001 klokken 12.00.
Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Anja
Pedersen på 33 21 12 22.

HOLD 4402 PÅ
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RIGSHOSPITALET SØGER
1 NYT MEDLEM TIL
INDRULLERING PR. 1/3-2001.
Vi er:
Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på Riget. Hol-
det er stabilt og velfungerende, og har været aktivt på
afdelingen i mere end 10 år. Vi dækker AV og NV i
hverdagene, hele døgnet i weekenden.
Vi tilbyder:
Et selvstændigt og varieret studiejob, som giver mu-
lighed for at træne en række basale kliniske færdighe-
der, men også for at stifte bekendtskab med højt
specialiseret og avanceret behandlingsudstyr. Arbejds-
opgaverne omfatter bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bipass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
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Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
Forbindings- og drænpleje.
Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse
(Prisma).
Vi kræver:
At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter.
At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måneder,
min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et år er det
muligt at gå ned i vagter (”gå på pension”).
At du har 400 VT-timer.
At du er på fase II.
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer eller mangler én eksamen
på fase I.
Yderligere oplysninger: Kontakt Thomas N. Hansen
(tlf.:35343548).
Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. februar. Ansøgnings-
blanket fås og afleveres på VB.
Ansættelsessamtaler: Mandag den 19/2 mellem kl. 15
og 17 på afd. 4141.

HOLD 4406, KAS-HERLEV’S
INTENSIV AFDELING,  SØGER
3 NYE MEDLEMMER
Hold 4406, der arbejder på Herlevs intensiv afdeling
søger 3 nye medlemmer. Holdet dækker aftenvagter,
nattevagter alle ugen dage, samt dagvagter i weeken-
derne.
Krav:
Min. 300 VT-timer
Bestået farmakologi
Kunne tage 4 – 5 vagter pr. måned
Skal kunne deltage i holdmøde 15.2. kl. 18:00
Ansøgningsfrist:
fredag den 9. februar 2001 til VB  kl.12:00
For yderligere information:
Holdleder Jakob Højlund, -  tlf.nr.: 3582 3465

VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER
Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage tillige med enkelte dagvagter, samt
skoleferie-perioderne.
Krav:
Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 2  vagter om måneden. Et
udmærket sublement til SU.
Du skal kunne deltage i holdmødet den 15. febr. 2001
kl. 17.00.
Yderligere oplysninger:
Holdleder Alexander tlf. 26 85 91 57.
Ansøgningsfrist:
Mandag den 12. februar 2001  klokken 12.00 på Vagt-
bureauet.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 2 NYE VENTILATØRER
Holdet passer en sød og frisk 14-årig
dreng, der har sølvkanyle og
jejunostomisonde.
Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle dag-
vagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.  Af og
til, dækker vi aftenvagter. Vi plejer ikke at dække
vagter på helligdage som jul og nytår.
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, god til at begå
sig i et privat hjem.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 6
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
forventes at du kan være på holdet mindst et år, gerne
længere.
Det er ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil (men langtfra nødvendigt),
ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes 2 timers transportgodtgørelse per vagt.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Alexan-
der,  tlf. 38 34 62 08.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. februar 2001  kl.
12.00 på Vagtbureauet

NYT HJEMME VT-HOLD, 4635,
SØGER 10 MEDLEMMER
Vagtbureauet har fået bestilling på ét
nyt hjemme VT-hold til varetagelse af
pleje- og observationsopgaver
omkring en trakeostomeret dreng på 6
år.
Holdet skal dels arbejde i hjemmet dels følge drengen
i hans hverdag i skolen.
Familien bor i Gladsaxe.
Vagtbehov:
Der skal dækkes dagvagter alle hverdage i tidsrum-
met 07:00 til 17:00 og aften/nattevagter alle ugens
dage incl. Weekender i tidsrummet 17:00 til 07:00.
Krav:
Min. 150 VT-timer
Glad for børn
Have lyst til at arbejde i dels et privat hjem dels på en
skole
Holdstart:
Holdet skulle meget gerne starte op 1. februar 2001,
hvorfor hurtig interessetilkendegivelse er MEGET nød-
vendig…….
Ansøgningsfrist:
 Mandag den 12. februar 2001 kl. 12:00. Der vil umid-
delbart efter denne dato blive afholdt stiftende hold-
møde, hvor dels patientservicechefen fra KAS-Gen-
tofte, moderen og FADL vil deltage.
For yderligere information kan Gitte Haupt kontaktes
på Vagtbureauet, 3524 5404

Basisgrupperne

 - STUDERENDES
ANESTÆSIOLOGISKE OG
TRAUMATOLOGISKE SEL-
SKAB

Holder årets første møde onsdag d. 7. februar
2001 i FADLs mødelokale klokken 1600 og en
time frem.
Hvis du er interesseret i akutte tilstande og
anestæsi så kom og hør om de muligheder du har
som medlem af SATS.
Foreningen er for alle såvel fase 1’ere som fase
2’ere. Det koster kun kr. 30,- per semester og så
får du fri adgang til foredrag og mulighed for at
deltage i kurser, vi arrangerer.

Med venlig hilsen

SATS

Fredag d. 23 Februar bliver der mulighed for at komme til et foredrag holdt
af den verdensberømte Shiatsu lærer/terapeut Jeremy Halpin (Australien).
Foredraget er forholdsvis henvendt til læger,læge studerende,psykologer og
psykologi studerende.
Der bliver mulighed for at få klarlagt hvad Shiatsu er,og hvad læger/psykolo-
ger kan bruge Shiatsu til.
Det er en enestående chance for at få udvidet sin medicinske viden om
komplementære behandlingsformer,og da projektet nu er blevet bakket op af
GIM (Gruppen for Integreret Medicin),så er det nu muligt at få direkte
kontakt med Panum Instituttet.
Jeremy Halpin har et tæt samarbejde med dr.Torkel Falkenberg på Karolinska
hospital i Stockholm.
Netop der holder han tiltider kurser for med.studerende ang. Komplementær medicin.
Jeremy Halpin er Bachelor of Applied Science (Acupuncture Major) fra university of Technology i Sydney.
Senere har Jeremy Halpin været  konsulent i orientalsk medicin på St. Vincents hospital i Sydney.Desuden
er Jeremy Halpin grundlægger af Shiatsu uddannelsen på N.S.W College of Therapeutic Massage i Sydney,og
på Axelsons Instituttet i Stockholm.
Han er i øjeblikket ved at færdiggøre en bog om forholdet mellem fysiske og adfærds/psykologiske person-
lighed og sygdom set fra et orientalsk medicinsk perspektiv.

Foredraget bliver holdt Fredag d.23 Februar kl. 19.00 i Astrologi huset.
Astrologi Huset
Skolegade 12A
2500 Valby
(3 min. Fra Valby St.)
Entre gratis

Evt. Spørgsmål bedes al henvendelse til:
Shiatsu-Massageterapeut Majbritt Kildegaard Hansen
Slotsherrens Klinikken

VB & INDRE ORGANER
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INTROMØDE MANDAG
KL.15.00
Har du lyst til at være med til at lege nede i
klubben, stå i bar, holde fester, gøre rent osv.,
med andre ord: blive aktivt medlem af hus-
gruppen?
SÅ er der intromøde mandag d. 12-2 kl. 15.00 i
klubben, hvor du kan høre meget mere om hvad
og hvordan.
med kærlig hilsen Husgruppen

LANG FREDAGSBAR + LIVE-
MUSIK

fredag kl. 17.00 er der live musik med bandet
Solitary Man, en samling rigtig gode musikere
der spiller covernumre af pop og rock musik fra
de sidste par årtier - kom tidligt, kom i stem-
ning, varm op til hele natten med øl og guitar-
musik, vi ses.

Ugens Link:

www.fjallfil.com

RUSVEJLEDNING 2001
Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten er
forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet
sig afsted, som om hver dag var den 1. januar, som
om hver time var en uforberedt eksamination i
diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måne-
der uden rusvejledning. Ikke godt nok.!!

Igen i år skal vi bruge de 90 allerbedste rusvejledere,
som studiet kan opdrive. Intet mindre!!!
Og hvad skal disse 90 supermænd og wonderwomen
så kunne, som er så fantastisk? Belært af tidligere
års erfaringer må vi erkende at der er nogle talen-
ter, som rusvejledere behøver for at kunne leve op
til opgaven.
Man behøver ikke :
- at kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærvær-
digt gøglerinstrument) mens man reciterer døve-
udgaven af ”HMS Pinafore”
- at finde på 6 nye banebrydende oplæg
egenhændigt....om dagen
- at være officer fra jægerkorpset, så man kan styre
de skrigende masser
Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet. En socialt
dysfunktionel  person kan ødelægge en gruppe og en

RusNews
rustur totalt
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet,
både på seminarer og på rustur. Alt for mange laver
den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august på rus-
vejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodig-
hed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin
mobiltelefonitis.
Lad være med at melde dig bare fordi din kæreste
eller dine venner gør det.
Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer,23-25/
3 og 20-22/4, ugeseminar 10-17/8, samt rustur 24/8-
31/8 (ugen inden fase I-semesterstart). Herudover
holder de enkelte grupper og undergrupper en del
møder gennem forløbet.
Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder,
hvor det er obligatorisk at man møder frem til et af
dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den
enkelte har fundet ud af om vedkommende magter at
leve op til de hårde krav. Møder og tilmelding ligger
som følger:

Informationsmøder:
Onsdag den 14/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Torsdag den 15/2 kl. 16.30 i studenterklubben

Tirsdag den 20/2 kl. 16.30 i kantinen.
Tilmelding:
Torsdag den 22/2 kl. 15-17 i kantinen
Fredag den 23/2 kl. 15-18 i kantinen
Tirsdag den 27/2 kl. 14-17 i studenterklubben.

NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk  der kom-
mer for sent, både til infomøder og tilmelding.

Det indledende stormøde, hvor man møder sin gruppe,
finder sted onsdag den 28/2 kl. 20.00 i studenter-
klubben.

Kom glad, kom frisk !!! M.V.H.  Overvintrings-
gruppen.

Vinterrustur 2001
Fra OG´s respirator skal der lyde et stort tak for
turen til alle vinternussere der var med, samt held
og lykke med studiestarten.
Hvis nogen ligger inde med diverse effekter såsom
tøj, CDére, rekvisitter, soveposer, m.m., som ikke
er jeres egne, så kan det afleveres til jeres tutor
eller til en af vejlederne i klubben.

ANMELDELSER AF STUDIESALS-
HÅNDBOG I PATOLOGI

Lettere at læse til patologieksamen
Heureka! Det er blevet lettere at læse til patologi-
eksamen. Grunden er den nye Studiesalshåndbog
i patologi fra FADL’s Forlag. Bogen er ment som
en hurtig og letlæselig introduktion til de mest
almindelige patologiske diagnoser. Og den er
virkelig let læst. Alle sygdomme er beskrevet
med definition, ætiologi, patogenese, mikrosko-
pisk og makroskopisk morfologi, forløb og pro-
gnose. Dette kombineret med opsætningen af
bogen gør den ideel både som det første læse-
stof i faget, som håndbog ved gennemgangen af
patologiske diagnoser og som ”sidste-aften-in-
den-eksamen-opfrisker”.

Køb den, læs den, brug den!
Bogen er ikke pensumdækkende og prøver heller ikke
at gøre sig til mere end den er: en god og gedigen
indføring i et stort og til tider uoverskueligt fag. For
at illustrere bogens potentiale vil jeg nævne, at jeg
var oppe til eksamen i patologi to gange. Begge
gange brugte jeg lige lang tid på eksamenslæsnin-
gen. Den første gang dumpede jeg med et brag. An-
den gang, hvor jeg havde studiesals-håndbogen, fik
jeg en rimelig karakter. Det lyder næsten som noget
man kun kan købe i TV-shop. Grunden til det bedre
resultat er dog ret simpel. Man bliver i stand til at
sortere i det, der er vigtigt, og det der ikke er, og til
hurtigt at overskue forskelle på beslægtede syg-
domme. Køb den, brug den, læs den, og læs også en
rigtig patologibog ved siden af.

Boganmeldelse
Nikolaj Bolsing Bak
Stud. med
Københavns Universitet

Overskuelig opbygning

Studiesalshåndbog i Patologi fra FADL ‘s Forlag er
en mindre bog på 144 sider til en udsalgspris på 160.-
kr. Førstehåndsindtrykket er måske en smule kede-
ligt. Bogen er lavet i sort/hvid og savner umiddel-
bart billeder og farvelayout. Sammenholdt med den
lave pris er det dog rimeligt. Opbygningen er over-
skuelig både med hensyn til indholdsfortegnelse, in-
dex og struktur. Hvert organsystem er beskrevet i
afsnit, der starter med en kort og præcis beskrivelse
af anatomien. Herefter følger en ligeledes kort og
præcis beskrivelse af de væsentlige sygdomme i organ-
systemet opdelt i punkterne: definition, incidens,
ætiologi og patogenese, morfologi (makroskopisk og
mikroskopisk), forløb, behandling samt prognose.
Specielt afsnittet „morfologi“ er et godt supplement
til den anbefalede lærebog på Århus Universitet, hvor
morfologien ikke altid er optimalt beskrevet.

Fremragende til repetition

Bogen kan naturligvis ikke stå som selvstændig lære-
bog, men den er fremragende til repetition og over-
flødiggør selvstændigt udarbejdede noter til de i bo-
gen omtalte sygdomme. Eneste mangel er billeder
af de morfologiske træk. En CD-rom kunne afhjælpe
dette, men det ville selvfølgelig betyde en dyrere
bog. Anbefalelsesværdig som supplement til en større
lærebog.

Søren Donslund Jensen, 6. sem., 2.del, Århus
„Studiesalshåndbog - Patologi“
af Maria-B. Franzmann & Klaus Poulsen
FADL’s Forlag, 138 sider, 160 kroner.

Supplement til patologi-studiesalen
Denne udgivelse fra FADL’s Forlag er ment som et
supplement til de studerende på patologi-studies-
alen i København. Bogen er således bygget op om-
kring de mikroskopiske præparater der findes der.
Ca. 75% af det mikroskopiske billedmateriale i Odense
er behandlet eller berørt i bogen. På denne baggrund
kan bogen altså godt bruges af de odenseanske stude-
rende.

Basal og overskuelig gennemgang
På hver side i bogen findes som overskrift en patolo-
gisk tilstand, som gennemgås generelt med hensyn
til bl.a. inddeling, ætiologi, morfologi, forløb, be-
handling og prognose. Gennemgangen er på et meget
basalt niveau og lægger således ikke op til, at bogen
kan supplere lærebogen. Den skal snarere ses som
generelle noter til emnet, så man hurtigt kan repe-
tere sygdommens generelle karakteristika i forbin-
delse med mikroskopi-gennemgangen. Der er god
plads til at man kan skrive yderligere oplysninger til
efter behov. Bogen vil være et udmærket supple-
ment for de studerende, som får en basal og oversku-
elig gennemgang af de enkelte sygdomme på studies-
alen. For den dygtige og flittige notattager vil den
være overflødig.

Alan Karl, OUH, 11. semester.

Studenterklubben
INDRE ORGANER
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IMCC
VIL DU/I UD OG REJSE MED
STUDIET?

Så har du muligheden for at få et klinikophold I
troperne med PIT.

Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på hospita-
ler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karak-
teriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter
bekendtskab med en lang række tropemedicinske
sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i
den tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været I tro-
perne vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset
studietrin.
Mødet afholdes 26/2 kl. 20.00 i FadL´s mødelokaler
(ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse Andersen på
tlf. 56501445.
Vi glæder os til at se dig!!

På vegne af PIT, Lasse Andersen.

KAN DU HUSKE DA DU VAR 14 ÅR???

Dette er endnu en af de kedelige artikler, hvor du hverkan kan læse at Gét i G-punkt står for Graffenberg, at
kvinder også tænker på sex, eller at 70% af dem, der dyrker analsex ikke er bøsser!

Til gengæld er vi nogle sexekspressere, der på dørklokkestemmende missionæragtig måde vil forsøge at få dig
til at melde dig frivilligt til Sexekspressen.

Vi er i København ca. 30 og i Odense ca 15 medicinstuderende, der tager ud i folkeskoleklasser og undreviser 6
timer i seksualoplysning…. Og hvad kunne vi dog få hele 6 timer til at gå med??? Ja det kommer faktisk helt af
sig selv når en flok nysgerrige hormonpumpede teenagere får en hel dag hvor de kan få lov at snakke med en
ældre (men selvfølgelig stadig ung) om alt det de tænker mest på.; Hvordan scorer man? Er det normalt at det
ene bryst er større end det andet? Hvordan vil pigerne helst have at drengene skal være og omvendt? kan drenge
bedst li´store bryster? Hvordan ved man at den man er forelsket i også er forelsket i én?

Og kom ikke og sig at du ikke selv har undret dig over de samme ting. Er der ét svar? Nej vel…, det du er der
for, er at sætte diskussionen i gang gi´gode råd og vejlede. Kort sagt give dem en mulighed for at udskifte en
smule usikkerhed med en smule sikkerhed.

Og du sidder måske og føler dig en smule usikker på at stå foran 25 vilde teenagere og skulle tale om ret
kontroversielle emner??

Tag springet, vi uddanner dig, oplærer dig (nej ikke sådan..)du kommer ikke ud at undervise før du har lyst!!

Og sidst men absolut ikke mindst er vi en ret festlig gruppe, -en mulighed for at lære folk at kende på tværs af
semestre (vi er fra 1.-11.) og tag gerne hele din læsegruppe med.

Interesseret – vi holder weekendseminar på det eftertragtede kursussted Søminestationen 9.-11. februar. Det
er helt gratis at deltage, dine drikkevarer skal du dog selv betale. Vi tager af sted fra Panum ca. kl. 15 fredag
eftermiddag og kommer hjem søndag sidst på eftermiddagen.
Vil du med?  Skriv til sexekspressen@mdb.ku.dk, eller ring til Sophie på 33 13 57 07.

ARRANGØRER SØGES TIL KUR-
SUS I INTERNATIONAL SUND-
HED, TROPEMEDICIN & HYGI-
EJNE

· Interesser du dig for international sundhed?
· Har du mod på at arrangerer et 4-ugers
kursus for 100 personer?
· Vil du være sikker på at få en plads på
IMCC’s eftertragtede tropekursus?

Så er det nu at du skal melde dig som arrangør af
Tropekurset 2001.  Kurset afholdes i August måned,
men planlægningsarbejdet ligger i løbet af foråret,
samt i ugen op til kurset.  Ud over at være sikret en
plads på kurset (som er VKO-godkendt), får man en
gratis bogpakke, samt muligheden for spændende
arbejde sammen med en gruppe engagerede menne-
sker.  Hvis du er interesseret eller har nogle spørgs-
mål, så send os en kort mail med oplysninger om dig
selv, hvor langt du er i studiet og hvorfor du vil være
med…  Vi skal ha’ din mail senest fredag d. 16/02

Med venlig hilsen,
Tropegruppen
trope@mdb.ku.dk

IT GRUPPE SØGES AF IMCC TIL
STORT INTERNATIONALT MØDE
I AUGUST 2001!

I August afholder IMCC en stor kongres (Internatio-
nal Training Congress for Medical Students) for 500
medicinstuderende, danske som udenlandske, og
mangler derfor en gruppe af IT-kyndige til at opstille
og vedligeholde computere + udstyr. Kongressen af-
holdes i Ålborg, og der bliver rig mulighed for sociale
arrangementer, at møde nye kulturer og andre medi-
cinstuderende!
Er dette noget for dig og dine IT-venner, så send en
mail til ga@imcc.dk.  Der afholdes nationalt møde
d. 17/18 februar, hvor der vil være rig mulighed
for nærmere info!
Vi glæder os til at høre fra dig!

INFOMØDE OM PRIMÆRE SUNDHEDS-
PROJEKTER I BOLIVIA OG GHANA
Er du medicinstuderende med lyst til at arbejde seriøst med primær sundhed i enten Bolivia eller Ghana?
Så mød op onsdag d. 7 kl. 20 på IMCC´s kontor. Her vil U-landsgruppen vise lysbilleder og fortælle
om projekterne som optakt til udtagelse af nyt personale.

Nøglepunkter:

· 100 % Danida finansieret.
· Udsendelse 14 mdr.
· Evt. ikke medicinsk parter kan medudsendes på lige vilkår.
· Symbolsk løn under udsendelse, reetablering ved hjemkomst.
· Spanskkundskaber ingen forudsætning.

En nærmere beskrivelse af projekterne findes på http://www.imcc.dk/copenhagen/uland/

Ansøgningsvejledning kan afhentes på IMCC kontoret på Panum . Skriftlig ansøgning bedes indleveret i IMCC´s postkasse (uden for kontoret) senest man d. 12/02 kl
12.00.
På baggrund af ansøgningerne vil der blive indkaldt til samtale i weekenden 24-25 februar.

Venlig hilsen
U-landsgruppen

KOM TIL SEMESTRETS FØR-
STE IMCC MØDE DEN 8. FEB.

Alle, nye som gamle, er velkomne til at komme
og høre mere om IMCC og alle vore spændende
projekter både i Danmark og i udlandet. Kom kl.
19.30 i Fadl’s mødelokaler 1.2.7a, og find ud af
hvad du har lyst til at lave sammen med en hel
masse andre engagerede medicinstuderende!

INDRE ORGANER
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GRØNLANDSOPHOLD
SOMMEREN 2001
Så er det blevet tid for eventyrlystne medicinstuderende at ansøge om et klinisk ophold i Grønland, arrangeret af IMCC, På omstående liste kan du se, hvilke sygehuse, der kan
tilbyde kliniske ophold i sommeren 2001.

TILMELDING
Tilmelding sker ved at udfylde et ansøgningsskema, hvor du kan prioritere by og periode efter omtalte liste samt anføre evt. specielle ønsker. Skemaet kan fås på dit lokale
IMCC-kontor.
Det afleveres/sendes/faxes til IMCC-kontoret i Århus, hvorfra fordelingen af pladser foregår. Ønsker man at komme 2 afsted, skal der kun udfyldes ét ansøgningsskema,
hvor begge ansøgere anføres.
Ansøgningsskemaet skal være IMCC i hænde senest fredag den 23. februar 2001.

FORDELING
Fordelingen af pladser sker ved lodtrækning umiddelbart efter ansøgningsfristen. I hvor høj grad, dine prioriteringer opfyldes, afhænger dels af dit nummer i lodtræknin-
gen, dels af fleksibiliteten i dine prioriteringer; de bedste chancer for at få tildelt et ophold er i maj, juni og september, hvor der erfaringsmæssigt er færrest ansøgere
til pga. eksamen / semesterstart.
Når pladserne er fordelte, modtager alle ansøgere et skriftligt svar fra IMCC. Er du ikke blandt de heldige, der får tildelt et ophold, kan du bede om at blive kontaktet
senere,  såfremt der skulle være afbud blandt de, som har fået tildelt et ophold.

PRIS
Er du blandt de heldige, som får tildelt et ophold, modtager du en bekræftelse på dit ophold med oplysninger om bestemmelsessted og periode. Du tilmelder dig herefter
endeligt ved indbetaling af et administrationsgebyr på 650 kr. til IMCC. Denne tilmelding er bindende. Hvis du efter hjemkomsten skriver en 1-2 siders rapport om dit ophold,
refunderes 100 kr. Rapporten vil indgå i IMCC’s Grønlandsmappe til gavn for de næste Grønlandsrejsende.
Kost og/eller logi under opholdet dækkes i mange tilfælde af de grønlandske sygehuse -  se listen. Du skal være forberedt på relativt dyre dagligvarer og turistudflugter.
Rejseomkostningerne skal du selv dække, evt. via legater. Husk at søge legater i god tid!

GRØNLANDSGRUPPEN
Er du interesseret i yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller henvende dig på IMCC’s kontor, hvor du kan få den nye informationsfolder
om Grønlandsophold 2001 samt læse inspirerende rapporter fra studerende, der har været på et klinisk ophold i Grønland. Du er også velkommen til IMCC’s månedsmøder
(datoerne annonceres i medicinerbladene). Du kan også besøge IMCC’s hjemmeside på www.imcc.dk.
Til slut en varm anbefaling af et Grønlandsophold! Det er en enestående mulighed for at kombinere faglige udfordringer med fantastiske naturoplevelser.

Kontaktpersoner for Grønlandsgruppen, IMCC:

Rikke Beese Dalby (Århus) Jens Højberg Nielsen (Odense)
E-mail: rbdalby@hotmail.com E-mail: tigers@wanadoo.dk
Tlf. 86 10 11 98

FØLGENDE SYGEHUSE TILBYDER KLINISKE OPHOLD I SOMMEREN 2001:

SYGEHUS PERIODE ANTAL STUDERENDE Er KOST inkluderet? Er LOGI inkluderet?
Aasiaat Juni 2 ja ja
(Egedesminde) Juli 2 ja ja
Ilulissat Maj 1 ja ja
(Jakobshavn) Juni 1 ja ja

Juli 0 - -
August 1 ja ja
September 1 ja ja

Maniitsoq Maj 1 ja ja
(Sukkertoppen) Juni 2 ja ja*

Juli 2 ja ja*
August (1) ja ja
September 1 ja ja

Narsaq Maj 2 nej Nej der
Juni 2 nej henvises til
Juli 2 nej Narsaq Tourist
August 2 nej Service
September 2 nej

Qaqortoq Der kan p.t. ikke skaffes boliger, men interesserede kan kontakte Grønlandsgruppen for yderligere oplysninger...
(Julianehåb)
Qasigiannguit Maj 4 studerende i alt ja ja*
(Christianshåb) Juni og max. 2 ja ja*

Juli  pr. periode ja ja*
August ja ja*
September ja ja*

Qeqertarsuaq Der foreligger p.t. ikke svar fra sygehuset, men interesserede kan kontakte Grønlandsgruppen for yderligere oplysninger...
(Godhavn)
Sisimiut Juli 2 nej ja
(Holsteinsborg)
Tasiilaq Juni 1 studerende i alt nej ja
(Ammassalik) Juli nej ja

August nej ja
Upernavik Sygehuset har meddelt IMCC, at der måske kan blive mulighed for at modtage 1-2 studerende ad gangen i sommerperioden 2001.

Det er det nordligste sted, IMCC kan tilbyde klinisk ophold, og man skal derfor påregne større rejseomkostninger. Distriktet dækker 9 bygder,
fordelt over en kyststrækning på 450 km, så der burde være basis for store rejseoplevelser!
Interesserede kan kontakte IMCC for nærmere oplysninger...

Uummannaq Marts** 1 ja ja
April** 1 ja ja
Maj** 1 ja ja
Juni 1 ja ja
Juli 1 ja ja
August 1 ja ja

*   Såfremt der kommer 2 afsted i denne periode, skal de påregne at bo sammen.
** Chefdistriktslægen oplyser, at marts og april er gode perioder med klart og fint vejr.
     Isen ligger da fast, og man har mulighed for at komme på bygdetur pr. hundeslæde / bil.

INDRE ORGANER
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EFTERLYSNING:
-JEG HAR MISTET MIN BEGEJ-
STRING!!

Den blev væk i løbet af december, i forbindelse med
forberedelserne til Celle-Belle-eksamen.
Jeg er temmelig sikker på, at jeg må have forlagt
den dén dag, hvor jeg aldrig kom i seng, fordi jeg blev
nødt til at sidde oppe hele natten og læse om brusk,
knoglevæv og –marv.

Min begejstring er sprudlende, nogen gange
grænsende til det over-gearede og ekstatiske. Men
den bunder i en dyb beundring for de fag vi undervi-
ses i, samt de utrolige mængder af viden vi – de
priviligerede studerende på Lægevidenskab – får ind-
sigt i. Ting & Sager, som den ”almene” befolkning
aldrig lærer at kende. Begejstringen kendetegnes
især ved at blive højlydt og rødkindet af ivrighed
efter endnu en forelæsning, som gjorde dens ejer-
mand klar over, hvor ubegribeligt, utroligt, fanta-
stisk kompliceret et værk mennesket er!
Jeg har også brugt den udenfor studiet når jeg skulle
forklare venner og familie, hvorfor jeg var så utrolig

glad for at gå på et studie der i dén grad lærer mig
om altings sammenhæng og kompleksitet med en
overbeviselighed, som Ying&Yang-tilhængere knap
nok når til anklerne!!
Hvis I skulle støde på min begejstring, så er den
desuden meget naturvidenskabelig, og trives bedst i
logiske omgivelser og blandt tænkemåder, som be-
væger sig indefor naturvidenskabelige dogmer – hvil-
ket efter min mening dog slet ikke gør den kedelig,
snarere tværtimod.
Men jeg er bange for, at jeg har glemt at tage mig
tid til at fodre min begejstring op til Celle-eksamen.
Den er blevet helt tynd og svag, fordi jeg i min
naivitet forvekslede hvad der var vigtigst: 1) At lære
for at pleje begejstringen, og dermed blive en enga-
geret og (forhåbentligvis) god læge, som ikke stop-
per med at ville lære, eller 2) At lære, for at bestå
eksamen.
Som enhver anden, der ikke bliver behandlet godt
nok, har min begejstring taget sit gode tøj og er
skredet, mens jeg sad med hovedet begravet i bø-
gerne, men med kun én tanke i hovedet: ”Gad vide
hvad sensorerne synes er vigtigst at lære udenad?”

Og selvom jeg vitterligt synes, at celle-belle-kurset
er vanvittigt spændende; at de ting vi lærer er enormt
relevante – ikke kun for vores evner som læger se-
nere hen, men for hele vores almene (ud)dannelse –
så kan jeg nu, efter en bestået eksamen, ikke lade
være med at være noget muggen på mig selv og på
studiet som helhed, for at gøre ALT for meget ud af
eksamen. En eksamen, som, så vidt jeg kan se, i den
form den findes nu, ikke gør meget andet end at
teste de studerendes evne til at lære udenad og til at
lagre store mængder information i deres korttids-
hukommelse – en evne, der ikke har det mindste at
gøre med hverken at blive gode læger, eller FORSTÅ
pensum, og kunne bruge det senere hen.

Hvis der er nogen, som har fundet min begejstring –
eller bare set den et sted på Panum – må I meget
gerne henvende jer, da jeg savner den meget. Jeg
tror faktisk ikke jeg kan fortsætte på dette studium
uden begejstring....

Maja, hold 502. (thiele@mdb.ku.dk)

NUVÆRENDE BRUGERE AF SKABE
PÅ PANUM samt STUDERENDE DER
ØNSKER AT BLIVE BRUGER AF ET
SKAB
opfordres til at skrive til
mailto:Panumskabe@hotmail.com og opgive: Navn og studietrin
Det Mediciske Studenterråd er over en længere periode, blevet kontaktet af
studerende med det ønske om at blive bruger af et af de opstillede skabe på Panum.
Som det er nu og som det har været i mange år, så der ingen officiel administration
af skabene, hvilket har ført til et �Først til mølle-princip� samt de problemer et
sådan princip medfører.
Det Medicinske Studenterråd ønsker derfor at finde frem til en løsning på denne
skabsproblematik og har i den forbindelse oprettet
en e-mail - håber herved at kunne danne sig et indtryk af, hvor mange skabe, der
er i brug samt hvor stort behovet er for eventuel flere skabe - således at der kan
findes en løsning, hvor flest mulige studerende kan få skabsplads her på Panum.

Med Venlig Hilsen MSR.

Medicinsk Studen-
terråd

Debat

FILMVALG.
Filmklubben P8’n er en filmklub for

medicinstuderende og andre film-
interesserede. Vi viser film hver tors-

dag klokken 20.00 i studenterklubben.
Du kan være aktivt medlem af

filmklubben, og på denne måde få lov
til at bestemme, hvilke film, der vises i

løbet af semesteret. Alle kan blive aktive
medlemmer, bare mød op til planlægnings-

mødet.
Det er nu tid til planlægning dette semesters
film til fremvisning i filmklubben P8´n. Vi sam-
les derfor til planlægningsmøde torsdag d.
15. februar klokken 16.00-ca. 20.00 i kanti-
nen.
Alle er velkomne, så hvis du vil have indflydelse
på hvilke film der skal vises dette forår, så mød
op.

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. Temaaften (2 forvisninger)
7. Evt. "skæv" film

Vi drikker en øl eller to og brainstomer film-
titler frem. Herefter stemmer vi om filmene på
sand demokratisk vis. Regn med at mødet tager
ca. 4 timer.

Velkommen i Filmklubben!
"Where did you get that nosejob?" - Return of the
killer plastic surgeons 1937
J@kob
P8´n

P8'n

INDRE ORGANER & DIALOG
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Big Mother på Panum

Big Mother på Panumsen.
Medio februar lancerer MOK-
redaktionen Panums helt eget Big
Mother. Konceptet består i, at
MOK-redaktionen lukkes inde på
selve redaktionslokalet i 100 dage,
uden nogen form for kontakt til

omverdenen. De 6 redaktionsmedlemmer
vil blive overvåget døgnet rundt af 34
webkameraer, der er placeret over alt i
det 20 kvadratmeter store
redaktionslokale. Med andre ord kan de
indespærede ikke foretage sig noget, uden
du kan se det på internettet.

Morgentoilette kommer til at foregå i
en kaffekande, hvilket giver dig
optimal chancer for at se bare
bryster og nøgne mandekroppe.
Skal redaktionsmedlemmerne af
med afføring eller urin, kommer
dette til at forgå i den kop, der ses på
billedet. Glæd dig!!!

Må kun tisse i  én
kop. Kendt Nyre-
læge: �Svært, men
ikke umuligt�.

Se det hele på
www.studmed.ku.dk/mok/bigmother
Kommer snart

Sexolog: Mastur-
bation kan ikke
udelukkes!

Signe og Anja holder her
den kop Andreas netop har
brugt.

BIG MOTHER
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Det Medicinske Studenterråd
præsenterer:

BOGMARKED

Bogmarkedet afholdes:
fredag den 16. Februar kl. 1300 - 1600

Numre kan trækkes fra kl. 12

Bøger til salg kan indleveres:
onsdag 14/2 kl. 14-16 og torsdag den 15/2 kl. 15-17

Penge og ikke solgte bøger skal afhentes tirsdag 20/2 kl. 13-15
eller torsdag 22/2 kl. 15-17

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

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

MSR BOGMARKED



24

Så er det blevet tid til at opleve medicinerrevyen år 2001

Revyen spiller på følgende dage:
Onsdag d. 21 februar klokken 20

Torsdag d. 22 februar klokken 16 og 20
Fredag d. 23 februar klokken 16 og 20
Lørdag d. 24 februar klokken 15 og 20

Billetsalget finder sted i klubben torsdag d.8 februar
klokken 17 og tirsdag d. 13 februar klokken 17.

Halvdelen af billetterne sælges torsdag og halvdelen tirsdag.

Max 5 billetter pr. person

Billetprisen er 60 kroner

Medicinerrevyen 2001
DEN SIDSTE SPLEJSER

MEDICINERREVY


