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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 28.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 6 årg. 30
udkommer

MOK
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og
fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinsk
Fagråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen.
2) Studenterorganisations-gangen.

Bispe.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Undervisningsbygning 1.

2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg: Kantinerne.
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen.

2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler:    Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto
655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.

Denne uges forside: Filip Krag Knop (100 kr på vej så snart du har afleveret din adresse på red.)!

Denne                               redaktion:

20:00 P8'n viser
Trainspotting.
"Can you see the
beast. Have you got
it in your sight"

Men ikke i
denne uge

IMCC præ-
senterer

Faglig
Dag

20:00 Gyseren
i Grækenland
Kom så
drenge!
I nakker dem



3MOK & studiet
Redaktionelt
INGEN MOK I NÆSTE
UGE!!!
På grund af efterårsferien, eller hvad man nu skal kalde det, udkommer MOK ikke i næste uge
den 15/10. Næste MOK bliver onsdag den 22/10. Deadline som sædvanlig mandagen før klok-
ken 14:00 SHARP!
Ha' en rigtig wauw ferie.
Mvh
MOK-red/Jon

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning)

Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid: onsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 12.30 - 15.30

fredag 10.00 - 12.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid: tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid: Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon 44 53 53 00 lokal 3371
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00
Birthe træffes dog ikke i uge 41 pga. kursus.

Godkendt 02.10.1997

REFERAT NR. 7/97 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 15.09.1997 KL. 15.15.

Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Lene Wallin (LW), ovl.
Helle Ørding (HØ), afd.leder Ulla Høy Davidsen (UHD), stud. med. Morten Breindahl (MB),
stud. med. Lars Grønlund Poulsen (LGP), stud. med. Kenneth Smith (KS), stud. med. Peter
Kirkegaard (PK), stud. med. Lene Riis (LR), sekretær Birthe Brogaard (BB) og studentersekretær
Sofie Andreasen (SA).

Afbud fra: Ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), stud. med. Ghulam
Khan Nabi (GKN), stud. med. Jens Ulrik Jensen (JUJ).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse af Projektforslag til Medicinsk Multi-
medie Center under 8) Evt.

2. Godkendelse af referat nr. 5: Godkendt, med yderligere orientering fra EH om møde på
Amtsgården med amtets professorer vedr. refusionsmidlerne. Bent Christensen vil orientere om
konklusion på lærermødet den 17.09.1997. EH oplyser, at der endnu ikke foreligger svar fra
Frank Wilhelmsen på brev af 28.08.1997. Kontoudskrift over universitetssekretariatets udgifter
for 1996 endnu ikke modtaget.

3. Meddelelser: a) Formanden: 1) Orientering om afholdt møde i adm. styregruppe 29.08.1997.
Kommisorium for gruppens fremtidige arbejde skal foreligge ved næste møde. 2) Ny Klinik-
udvalgsformand på KKHH - ovl. dr. med. Jørgen Rask Madsen, gas.med. afd., Hvidovre Ho-
spital. 3) Der er jvf. ALR aftalt møde den 24.09.1997 mellem alle sygehusejere inden for Køben-
havns Universitetshospital vedr. ny lokalaftale. 4) Klinikudvalgets kontaktperson vedr. informa-
tionsteknologi Peter Mikkelsen deltager i KLU-møde den 20.10.1997 for at orientere herom. 5)
Kandidater til Årets Harald skal indstilles inden 01.10.1997. 6) Det oplyses fra Fagbiblioteket, at
der ikke umiddelbart kan gives penge til oprettelse af studenterfagbibliotek på KAS Herlev i
lighed med KAS Glostrup og KAS Gentofte. Brev af 12.09.1997 fra Fagbiblioteket vil blive
videresendt til budgetudvalget.

b) Studenterne: En 8.semester studerende på KAS Glostrup har telefonisk gjort Klinikudvalget
opmærksom på manglende garderobe og læse-faciliteter for studerende. BB oplyser, at gardero-
berne grundet midlertidig ombygning er placeret på Glostrup Nord, at nye skabe til nye lokaler
er leveret men endnu ikke opsat, hvilket vil ske inden for den nærmeste fremtid. Studenterne vil
blive meddelt dette skriftligt. Studenten gør endvidere opmærksom på, at det store antal udenland-
ske studenter på netop KAS Glostrup medfører problem i form af sproglige vanskeligheder.
Dette medfører, at der flere gange ikke er blevet skrevet journal til eftermiddagsklinikkerne. Der
vil i forbindelse hermed blive taget kontakt til studievejlederne, der opfordres til at informere de
udenlandske studenter om krav, herunder sproglige, og forventninger til dem under det kliniske
ophold.

c) Sekretariatet: 1) BB oplyser, at LW har deltaget i OSVAL-møde d. 16.06.1997 og spørger, om
LW nu er medlem efter Steen Boesby. Afventer nærmere fra OSVAL-sekretariatet. 2) Foranlediget
af flere efterlysninger fra undervisere vedr. undervisningsmateriale, har sekretariatet undersøgt
sagen nærmere. Det er konstateret, at alle undervisere har fået alt undervisningsmateriale ud. 3)
Aftale med SFM og Hillerød sygehus er på plads, men KLU-sekretariatet mangler besked om,
hvilke kliniske undervisere, der skal ansættes samt undervisere i patologi. 3) Brev vedr. minus-
dage-skemaer til undervisere udsendes 16.09.1997. Når tilbagemeldinger er modtaget vil ende-
lig planlægning af undervisningen for foråret 1998 påbegynde.

d) Studienævn for Medicin: EH orienterer om afholdt møde den 11.09.1997 med studielederen
og studieadministrationen, hvor der blev orienteret om studieplanen. Det blev endvidere drøftet
om øre-næse-hals-afdelingen på KAS Glostrup evt. kunne tages i anvendelse til undervisning af
10. semester fremover.

4) Universitetssekretariatet. 1) UHD oplyser, at penge til et medicinsk multimedie center mu-
ligvis kan søges via Forskningsministeriet. 2) Der har været afholdt møde med TMH vedr. kursus
i PBL for undervisere på KAS Herlev. EH efterlyser lignende initiativer på de øvrige af Amtets
sygehuse. 3) Universitetssekretariatet vil fremover ikke figurere som fast punkt på dagsordenen.

5) Budgetudvalget. 1) BB orienterer om anvendelse af refusionsmidler til 7. og 11. semester. Der
er afsat 238.000 kr til nye mikroskoper i mikroskopiundervisningen og 150.000 kr til nye
præparatkasser. Budgetudvalget har udarbejdet en prioriteringsliste over øvrige poster. 2) Der
efterlyses stadig 2 mio. kr af refusionsmidlerne, og FWH har udbedt sig en specifikation over
hvilke afdelinger og til hvilke formål disse penge er gået. 3) MB udtalte, at Budgetudvalget mener,
at der bør være andre midler end blot refusionsmidlerne, der finansierer indretningen af Universitets-
sekretariatet, hvor der ikke kun varetages studenterundervisning. MB spørger i forbindelse her-
med, om KAS Herlev vil betale en del af ombygningen, hvilket EH mener er usandsynligt. 4) EH
oplyser, at 193.000 kr fra 1996 til studenterbibliotek på KAS Herlev ikke kan findes. Budgetud-
valget opfordres til at følge dette op og rette henvendelse til sygehusadminestrationen herom. Vil
blive punkt på dagsordenen til møde d. 20.10.1997. 5) P.g.a. et forventet 4. hold på 10.sem. i
efteråret 1997 blev øre-næse-halsafdelingen tildelt 130.000 kr til en klinisk assistent. Imidlertid er
grundlaget for det 4. hold bortfaldet, men afdelingen mener sig fortsat berettiget til 3/4 af de
bevilgede penge. EH undersøger sagen nærmere.

6) Orientering. a) Studieplanen: EH oplyser, at semesterudvalgene nu er aktiverede, og at ramme-
plan for strukturen vil være udarbejdet inden årets udgang. Der afholdes møde på LO-skolen
17.09.1997.

b) Ad hoc udvalg: 1) HØ opfordres af EH til at bistå Jens Strøm med at udarbejde forbedringer
af kursus i undersøgelsesteknik. SA foreslår, at man evt. udvider kurset med syteknik, så de
studerende opnår basale færdigheder heri inden påbegyndelsen af det kliniske ophold. 2) Vedr.
kommunikationstræning på LKF vil der i foråret 1998 blive benyttet enklere problemstillinger,
idet man har observeret, at de studerende hæfter sig mere ved fakta omkring sygdomme end det
kommunikative. 3) Der vil blive afholdt møde vedr. PBL den 22.09.1997.

c) Oplæg om undervisning af medicinstuderende i USA v/stud. med. Kenneth Smith. KS
opfordres af MB til at deltage i møde vedr. evt. forslag til den ny studieplan.

7) Undervisningsplaner. 1) BB informerer om planlægningsmøde på Panum Instituttet den
09.09.1997. Det vil evt. blive nødvendigt med et 5. eller 6. hold på 10. sem, for at kunne rumme
studenter fra HS. Desuden kan det blive nødvendigt med 4. hold på 11. sem.. - 9.sem. skemaet
i efteråret 1997 er udvidet med 12 + 6 studerende fra KKHH i neurokirurgi og anæstesi. Neuro-
logi på hold KA-2d vil til foråret 1998 blive ændret fra Bisbebjerg hospital til KAS Gentofte for
studenter i KA. Neurologiske afdeling på KAS Gentofte forventes at blive taget i brug. 2) KLU
positivt indstillet overfor projektforslaget om et medicinsk multimedie center.

8) Evt. EH oplyser, at LKF indkalder til 2 møder. Den 26.09.1997 afholdes møde vedr. Intranet
kommunikation og den 09.10.1997 afholdes møde om computerbaseret undervisning.

Møde slut kl. 17.15.

Nøste møde afholdes den 20.10.1997 kl. 15.15.

Referent

Sofie Andreasen
Studentersekr.

Steen & Stoffer Classic



4 Studiet
TIL ALLE STUDERENDE, DER ER
TILMELDT EKSAMINERNE I VINTEREN
1997/98

Som lovet under indtegningsugen har vi nu ophængt lister indeholdende eksamenstilmeldinger
på de studerende, der har tilmeldt sig til eksaminerne i vinteren 1997/98. Listerne hænger på
opslagstavlen foran eksamenskontoret (bygning 9.1.55a).

Dette er jeres garanti for, at vi har registreret jeres tilmeldinger korrekt. Hvis I har indsigelser mod
dette skal I henvende jer på eksamenskontoret inden 14 dage (sidste frist er onsdag den 22.
oktober 1997, kl. 14.00).

Dette gælder dog kun, hvis jeres tilmeldinger er blevet registreret forkert.
Hvis I har glemt at tilmelde jer en eksamen skal  I på vanlig vis søge om eftertilmelding via
dispensationsudvalget.

Med venlig hilsen og på vegne af studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Tlf.: (353)27062
Fax: 35327070
E-mail: mso@adm.ku.dk

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider

Dag Træffetid Telefontid Vejleder

Mandag 11 - 14 14 - 15 Jon Prause
16 - 19 15 - 16 Christian Engell

Tirsdag 12 - 15 11 - 12 Synne Aaberg
Onsdag  9 - 12  8 - 9 Margit Bak Skousen

13 - 16 12 - 13 Christian Heilmann
Torsdag 16 - 19      15 - 16 Palle Rasmussen
Fredag 13 - 16 12 - 13 Jes Braagaard

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.

Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Pia Henriksen, lokale 9.1.41,
tlf. 35 32 70 92 eller 35 32 70 93.

SEMESTERFRI ELLER ORLOV?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på.  Du
kan holde semesterfri eller tage orlov.  Men hvad er forskellen?

Semesterfri
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det indebærer, at man undlader at melde sig aktivt
til det kommende semester.  På den måde vedbliver man at være immatrikuleret.  Man kan deltage
i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valgberettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen.  Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende har, men du følger ikke undervis-
ning i semesteret.  Når du ønsker at starte, skal du blot være opmærksom på at tilmelde dig aktivt
til semesteret.

Orlov
Du kan kun i særlige tilfælde få orlov i løbet af det første års studier. Herefter kan du frit tage orlov
fra universitetet.  Dette indebærer, at du i orlovsperioden ikke længere er studerende.  Du må ikke
gå til eksamen i det semester hvor du har haft orlov, du kan ikke modtage SU og du må ikke deltage
i valg til styrende organer.  Under normale omstændigheder er du ikke berettiget til at modtage
bistandshjælp i orlovsperioden.  Vær yderligere opmærksom på, at orlovsperioder tæller med
som studietid i forhold til tidsfristerne til beståelse af anatomi og kemi samt fase I og II på studiet.
D.v.s. �uret� sættes ikke i stå fordi du holder orlov.

Har du taget orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget undervisningen du er gået glip af.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og tage vagter igennem FADL.

Grundlaget for universitetets orlovsregler er undervisningsministeriets bekendtgørelse om ad-
gang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser.  Ansøgning om orlov indsen-
des sammen med fornyelsesdelen af årskortet til eksamenskontoret.

Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt til semesteret.
En orlovsperiode kan afbrydes.  Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres.

Iøvrigt er det nok en god ide at kontakte studievejledningen, såfremt du påtænker at holde en
pause i studierne.

OSVAL II FORSIDER

Den 1. oktober udløb afleveringsfristen for forsider til efterårssemesterets OSVAL II opgaver,
hvis du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret, og først skal til eksamen i et senere semester,
skal du bare aflevere forsiden når du har fundet en vejleder og besluttet dig for et emneområde.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt
stand.

OSVAL I FORSIDER

Mandag den 29. september udløb afleveringsfristen for forsider til efterårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i
udfyldt stand.

HVAD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af.  Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU.  Hvis du tjener mere end 55.500 kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene.  Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1997, når du melder klip fra:

0 klip fravalgt kr.  55.500,-
1 klip fravalgt kr.  62.427,-
2 klip fravalgt kr.  69.354,-
3 klip fravalg kr.  76.281,-
4 klip fravalgt kr.  83.208,-
5 klip fravalgt kr.  90.135,-
6 klip fravalgt kr.  97.062,-
7 klip fravalgt kr. 103.989,-
8 klip fravalgt kr. 110.916,-
9 klip fravalgt kr. 117.843,-
10 klip fravalgt kr. 124.770,-
11 klip fravalgt kr. 131.697,-

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 16.705,- pr. barn.

Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have
udbetalt klippet.

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte.  Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves af de første 6.927 kr. (1997-takst) halvdelen
tilbage, og af beløb derover det hele.  Til dette beløb lægges et 7% tillæg.  Du skal selv henvende
dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse, og få udbetalt evt. oversky-
dende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes beløbet med den officielle
diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Steen & Stoffer Classic
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Fase I

3. SEMESTER.  KLINISK GRUNDKURSUS,
HOLDFORDELING.

Holdfordelingen til forårssemesterets kliniske grundkursus er nu på plads, og fremgår af listerne,
der er ophængt på 3. semesters opslagstavle.

Samtidig er der udarbejdet adresselabels til klinikudvalgene, på baggrund af tilmeldingsskemaerne
til 3. semester. Hvis du er flyttet siden du tilmeldte dig 3. semester, bedes du meddele din nye
adresse til undertegnede senest

onsdag den 22. oktober.

Klinikudvalgene sender materiale til alle studerende inden starten af klinikopholdet, det er derfor
vigtigt for dig, at vi har den rigtige adresse.

Hvis du mener dig berettiget til at deltage i 3. semesters kliniske kursus, og du ikke står på listerne,
skal du omgående, og senest

onsdag den 22. oktober

henvende dig til undertegnede.

Klinikopholdene ligger i perioderne 1. - 17. december og 14. - 30. januar, begge dage inkl.

Det er muligt at bytte periode eller hospital for klinikopholdet, hvis man inden

onsdag den 22. oktober

kan finde en at bytte med. På opslagstavlen ud for lokale 9.1.41. forefindes sedler som skal
udfyldes og underskrives af begge studenter, der ønsker at bytte klinikophold.

Er du tildelt klinikophold og ved du, at du ikke skal bruge din holdplads bedes du kontakte
undertegnede snarest muligt, og aflevere en skriftlig afmelding.

Jeg holder ferie 13. - 17. oktober. Du bedes derfor henvende dig med spørgsmål vedrørende
klinikopholdet før eller efter denne periode.

Venlig hilsen

Pia Henriksen
studienævnssekretær
lokale 9.1.41

Sidste frist for ændringer/indsigelser/bytte er altså
onsdag den 22. oktober

VI BRINGER EN SØRGE-
LIG MEDDELELSE:
På grund af manglende tilslutning, er vi desværre nød til at aflyse 3.semester festen på lørdag d.
11. oktober. Dem der har købt billet, kan fåpengene tilbage hos holdrepræsentanter eller i klubben
på fredag mellem 12 og 14.
Surt, men vi glæder os i stedet til julefrokosten.............
Mvh.
Holdrepræsentanterne

Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

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

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

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

Annoncer
KØBES
Velholdt eksemplar af:
�GENETICS IN MEDICINE� af Thompson et al. 5. udg. 1991.
Henv. Lillian, tlf.: 38 28 18 77 bedst mellem. kl. 16 og 19.

FORSØGSPERSONER SØGES
Vi ønsker at undersøge mekanismen bag det faktum at atleter udviser et mindre glukose stimuleret
insulin respons end utrænde mennesker gør. Vi søger derfor endnu 2 stk absolut fysisk utrænede
mænd (18-30 år).
Forsøget kræver i alt 12 fremmøder: 2 hele forsøgsdage (9-15) hvor dit blodsukker vil blive
hævet (glukose infusion) fra det normale på ca. 5 mmol/L til 20 mmol/L.
Undervejs bliver der taget blodprøver fra en håndvene (venflon), og der bliver udtaget to muskel-
biopsier fra låret.
Imellem disse to forsøgdage skal man møde hver dag i 10 dage (1½ time/dag) hvor man vil få en
infusion af noradrenalin.
Honorar 3500,-. Henvendelse til Flemming Dela, Medicinsk
Fysiologisk Institut (12.4.16): 35 32 74 25. E-mail:F.Dela@mfi.ku.dk

ASTMATIKERE SØGES
som frivillige forsøgspersoner

I forsøg på at udvikle nye og mere specifikke og mindre bivirkningsprægede alternativer til den
traditionelle inhalations- og systemiske stereoidbehandling af astmatikere, er der blevet udviklet
nogle antagonister til de mediatorer, man mener spiller en væsentlig rolle i astmapatogenesen, som
indtil videre har vist en lovende effekt.
Præparaterne er alle blevet afprøvet før og der ikke rapporteret om væsentlige bivirkninger.
I den forbindelse søger vi frivillige forsøgspersoner til afprøvning i et dobbeltblind randomiseret
forsøg.
Du skal inden for de sidste 14 dage enten ikke have taget stereoid, eller have taget max op til 500
ug (2 doser) dagligt.

Forsøgsvarighed: ca. 12-26 uger.

Kompensation og transport: 500 kr.

Henvendelse kan rettes til:
Bispebjerg Hospital
afd. I/P
Projektrummet for lungeundersøgelser
att. Mette Vedel el. Anders Rothe
tlf.: 35-313069

eller

Anders Rothe (privat)
tlf 31-200341

Vibeke Backer Mette Vedel Anders Rothe
(Overlæge) (projektsygeplejerske) (stud. med.)

MEDICINSTUDERENDE SØGES!

Vi har på neurologisk afdeling Amtssygehuset i Glostrup opstartet et forsk
ningsprojekt med det formål at finde generne for familiær hemiplegisk migræne (FHM). FHM er
en sjælden arvelig type af migræne med aura. Identifikation af disse gener kan få betydning for
opklaringen af generne/mekanismerne ved de mere almindelige former for migræne.
Til dette forskningsprojekt har vi brug for hjælp til opsporing af patienter/familier med FHM.
Arbejdet giver klinisk erfaring, kan være en del af en Oswald opgave eller udbygges til et
scholarstipendie, resulterende i medfor
fatterskab.
Er du interesseret i dette, kontakt da undertegnede.

Med Venlig Hilsen

klinisk assistent, læge Lise Lykke Thomsen,
hovedpineklinikken,
neurologisk afdeling,
københavns Amtssygehus i Glostrup.
Tlf.nr. 43233049.
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BANDLØS BÅNDLØS BASSIST SØGER
MEDICINERBAND:
spiller du trommer, guitar, klaver/keyboard i stilen jazz-funk eller rock er jeg en efterladt båndløs
bassist med band-abstinenser.
Øvelokale: i klubben, ambitionsniveau: fester, fredagsbar ell. lign.
Er du interesseret, så kontakt:
Mads
33144009 x 609

1-2 STUDIESALSVAGTER PÅ PANUMS
EDB-STUDIESAL

Stil l ingsbeskrivelse
Edb-studiesalsvagterne hjælper brugerne som primært er studerende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet bla. med Microsoft & Corel Office-produkterne, Windows95, Epi-Info
og brug af internet. Desuden administrerer vagterne bla. email, betaling for print og fotokopier,
oprettelse af brugerkonti, samt vedligeholdelse og nyinstalleringer på et netværk med ca. 55
bruger PC�ere. Bruger-PC�erne er opsat med Windows 95, mens serverne er udstyret med Novell
og Unix (Linux). Vagterne afholdes primært i semestermånederne på alle hverdage mellem kl. 12
og 17. (Med mulig senere udvidelse af vagttiderne)

Kvalifikationer
Du skal
· være serviceminded og have tålmodighed til nybegyndere
· have et godt humør, også når det brænder på
· have godt kendskab til især Word og WordPerfect
· have almen PC erfaring og gerne PC hardware/elektronik-erfaring
· kunne passe en til to vagter om ugen hele semestret (også i eksamenstiden)
Erfaring med Unix en fordel.

Aflønning sker efter overenskomst med HK.

Ansøgning
Vi skal modtage din ansøgning med navn, adresse, tlf.nr., kvalifikationer og studietrin senest med
posten fredag den 17. oktober 1997. Du får besked i løbet af næste uge og vil evt. blive indkaldt
til en samtale. Du er velkommen til at kigge forbi i vores åbningstid, hvis du vil vide mere, vi bor
Panum Instituttet, 9.2, eller på vores hjemmeside: http://www.mdb.ku.dk
Ansøgningen sendes til
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat
att: Jørgen Skieller
Blegdamsvej 3
2200 København N

SPRING UD AF SKABET

og lad Stine og Jon arve det!
Da bøger og noter vejer så meget for tiden, ville det være dejligt, at overtage netop det skab du
alligevel ikke bruger.
Belønning: søde smil og varme tanker.

Vi kan kontaktes på tlf. 35 37 00 82 (Stine) el.  jta@mdb.ku.dk (Jon)

SCOLARSTIPENDIATER TIL �STIMULUS� PRO-
JEKTET.

Biomekanisk Laboratorium søger medicinske studerende, som har lyst til at arbejde med bio-
mekanik, til EU-projektet �STIMULUS�.

I �STIMULUS� skal der primært foretages en række basale vibrationsmålinger på implanterede
hofteproteser for at fastlægge den optimale måleteknik.
Målingerne bliver udført som post mortem studier.

Der kræves gode kundskaber i mekanisk fysik samt lyst og evner til at arbejde med avanceret
elektronik, herunder PC - baseret måleudstyr, men først og fremmest kræves der lyst til at med-
virke til at opbygge et forskningsteam omkring projektet.
Der vil være gode muligheder for videnskabelige publikationer i forbindelse med projektet, lige-
som projektet vil indebære et tæt samarbejde med de øvrige projektdeltagere i EU.

Om 2 år skal der foretages kliniske målinger på opererede hoftepatienter, dels for at få en analyse
af de belastningsmæssige forhold i hofteprotesen, og dels for at få påvist løsningstendens i en
tidlig fase.

Yderligere oplysninger om projektet, herunder om løn og arbejdsforhold kan fås ved henven-
delse til

Arne Borgwardt
klinikchef
Biomekanisk Laboratorium
Ortopædkirurgisk Klinik
Frederiksberg Hospital
Ndr. Fasanvej 57
2000 Frederiksberg.
Tlf. 38347711 lok. 2114
Fax 38340175
e-mail: doc-ab@inet.uni-c.dk

Studietilbud
I DAG
TO SPÆNDENDE FOREDRAG:

FRIHED FOR SYGDOM

Danmark får besøg i en enkelt dag af en læge, som er en internationalt anerkendt ekspert i anti-
oxidanterog forsker i cancer-helbredelse og -forebyggelse

Læge og cancerforsker Hari Sharma fra Ohio State University, USAholder to foredrag i Danmark:
(det er det samme foredrag begge steder)

I.  Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle, Hellerup
Onsdag den 8. september kl. 16:00 - 18:00

2.  H. C. Ørstedsinstituttet
Universitetsparken
Onsdag den 8. september kl. 20:00 - 22:00

Dr. Hari Sharma er forfatter af den omtalte bog �Freedom from Disease,� som handler om den
signifikante rolle, de frie oxy-radikaler spiller i pathogenesen af mange sygdomme, såsom gigt,
cancer, etc.

Han vil på foredragene i Danmark fortælle om den seneste forskning inden for anti-oxidanter og
om den epokegørende betydning af dette for behandlingen af en række kroniske sygdomme.
Bl.a. vil han fortælle om det indiske sundhedssystem Maharishi Ayur-Veda, som i de senere år er
blevet meget udbredt i vestlige lande, og hvis virkninger er dokumenteret af talrige videnskabe-
lige undersøgelser.
For eksempel er der visse kosttilskud i Maharishi Ayur-Veda, som er blevet videnskabeligt un-
dersøgt og har vist sig at være mere end tusind gange mere effektive end gængse antioxidanter,
såsom vit. E, vit. C, etc.

Alle er velkomne til foredragene, specielt læger, medicinstuderende og andre inden for sund-
hedssektoren.  Der bliver en mindre entre ved indgangen.

RETTELSE

Sidste uge bragte MOK en invitation om to spændende foredrag , afholdt en læge og forsker fra
USA

Desværre var der indsneget sig en fejl i tidspunktet.
Her er rettelsen:
Læge og cancerforsker Hari Sharma fra Ohio State University, USA
holder to foredrag i Danmark:
(det er det samme foredrag begge steder)

I.  Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle, Hellerup
Onsdag den 8. oktober kl. 16:00 - 18:00

2.  H. C. Ørstedsinstituttet
Universitetsparken
Onsdag den 8. oktober kl. 20:00 - 22:00

Dr. Hari Sharma er forfatter af den omtalte bog �Freedom from Disease,� som handler om den
signifikante rolle, de frie oxy-radikaler spiller i pathogenesen af mange sygdomme, såsom gigt,
cancer, etc.
SE VENLIGST OMTALEN ANDETSTEDS

TORTUR OG DEN MEDICINSKE PROFESSION

1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre)

Tidspunkt: Mandag den 3. november 1997 kl. 9.15-16.00

Undervisningssted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K Telefon 33 76 06 00

Formål: Formålet med seminaret er at forberede læger på at medvirke til at afskaffe tortur og
anden umenneskelig behandling.
Der gennemgås følgende emner:
- national og international lovgivning om tortur
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur (forekomst, hyppighed)
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til retshåndhævelse (�Doc-
tors at Risk�)

Undervisere: Personale, fortrinsvis læger ansat ved RCT

Program: Endeligt program udsendes til deltagerne

Materiale: Uddeles i forbindelse med undervisningen

Tilmelding: Senest mandag den 20. oktober 1997 til RCT

Kontaktperson: Uddannelseskoordinator Annette Hart Hansen



7Vagtbureauet meddeler

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 29/9-97 - 5/10-97

ma tir ons tor fre lør søn     ialt %
07-15 bestilt  3  4  4  3  2  17  13     46
07-15 udækket  1  0  0  1  0  1  3          6 13

15-23 bestilt  8  9  6  10  14  15  13     75
15-23 udækket  0  0  0  0  0  1  0              1     1

23-07 bestilt  9  8  7  10  15  12  10     71
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0          0 0

ialt bestilt 20  21  17  23  31  44  36    192
ialt udækket  1  0  0  1  0  2  3            7  3,5
dæknings %  95  100  100  96  100  96  92

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:29/9-97 - 5/10-97

man tirs ons tors fre lør søn          ialt
ledige hold  8  6  6  6  6  6  6
arbl. vagter  22  21  14  18  18  18  18         129
planlagte vagter  24  24  24  24  24  24  24        168

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke
svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i
døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Antal planlagte vagter i ugen: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 129
Arbejdsløshedsprocent: 77 %

ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Mandag: 9.30-12 og 13.00-15.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 8.00-12.00 og 13.00-17.00
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00 og 13.00-14.00

Den blå Foreningshåndbog er kommet og ligger klar til afhentning her på Vagtbureauet.

VAGTCHEFERNES TRÆFFTIDER

Mandag: 13.00-14.00
Onsdag: 14.00-15.00
Fredag: 13.00-14.00

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Hvis du søger på mere end et hold, så skriv hvilket hold du helst vil være på, på alle dine ansøg-
ninger. På denne måde undgår vi, at indsupplere dig på flere hold, du alligevel ikke har tænkt dig,
at være på. Det er meget besværligt, når nye holdmedlemmer ringer og springer fra holdene dagen
før der skal lægges vagter.

Der har været en del tilfælde af ovenstående, og hvis situationen fortsætter, må vi insistere på, at
I bliver på holdet, i minimum to måneder, når først I er indsuppleret. Så lad være med, at søge på
hold, hvor I alligevel ikke vil være, hvis I får et �bedre� tilbud...

Til alle jer der i disse dage får plads på et vores efterårskurser, hvis I af en eller anden grund ikke
agter at benytte pladsen, så giv os besked så hurtigt som muligt. Vi har mange på venteliste, specielt
til VT-kurserne, hvor 24 kvalificerede har fået afslag, p.g.a. plads mangel. Kurset er for dyrt til, at
spilde pladserne og vi mangler ventilatører.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Hvis du har tjent for meget i indværende år, er det nu du skal til at vælge SU fra. Der er nogen der
tror, at de kan gemme deres lønsedler, til efter nytår, og således få det de har tjent i 1997 gennem
vagtbureauet overført til regnskabsåret 1998. Det kan man ikke. Det er ikke lovligt at aflevere sine
lønsedler for sent og vagtbureauet skal efterindberette for sent afleveret lønsedler til skattevæse-
net. På denne måde får I bare en meget besværlig efterregulering. Dette er ikke interne FADL

regler, men almindlige skatteregler, der gælder alle borgere i dette land. Så husk at meld din SU fra,
eller planlæg dine vagtforhold efter dette. Du kan altså ikke løse problemet ved at gemme lønsed-
ler, uanset hvad du har hørt af rygter...

Med venlig hilsen
Line Rotenberg og Jens Christian Faber-Rod
Vagtchef Vagtsouschef

HJEMMEVENTILATØRHOLD 4604
SØGER 1 NYT MEDLEM PR. 1. NOV.

Vi passer en 9-årig dreng i 10-timer nattevagter i hans hjem på Amager.
Du skal helst være glad og smilende og virkelig kunne lide børn.

Kvalifikationer: Min. 200 VT-timer
(men individuelle hensyn vil blive taget)

Krav: Du skal kunne tage mindst 3-5 vagter pr. måned, (kan være på SU).
Kunne deltage i holdmødet 28. okt. 97 kl.
17.00.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. okt. 1997 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysninger:  VB eller holdleder Allan Dorland tlf. 53 60 97 74.

PERMANENT BØRNEHOLD 4301 PÅ
NEONATALAFD. 5023 RIGSHOSPITALET
SØGER 1 VENTILATØR TIL INDSUPPLERING
PR. 1/11-1997.

Vi er et hold bestående af få, men erfarne ventilarører, der fortrinsvis dækker aften - og nattevagter
indenfor de tre specialer afdelingen er opdelt i, neuro.-, hjerte-og kirurg team. Holdet dækker ikke
faste tidspunkter, men lægger vagter på baggrund af afdelingens behov, samt står til rådighed ved
sygdomsdækning og anden pludselig opstået mangel.

Afdelingen:
Er for nylig flyttet til moderniserede og renoverede omgivelser. Personalet udgør ca. 100 syge-
plejersker, med hvem vi har et godt og tæt samarbejde. Vi deltager aktivt i afdelingens sociale liv,
herunder de navnkundige halvårlige fester.

Kvalifikationer:
Godkendt VT-II kursus, min. 500 VT-timer. Erfaring fra neonaatalafdelinger og/eller anden BVT-
erfaring vil blive foretrukket.

Oplæring:: Ca. 4 ulønnede følgevagter med ventilatør, vurderes efter kvalifikationer. 2 betalte
følgevagter med en sygeplejerske. Oplæring i blodprøvetagning med en laborant.

Vagter:
Min. 4 vagter om måneden, og iøvrigt gennemsnitsfordeling. Du vil selvfølgelig være interesseret
i flere vagter i introduktions-fasen, og dette vil der være mulighed for. Der er altid mulighed for
yderligere vagter.

Ansøgningsfrist:

                    Torsdag den 9. okt. 1997 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Ansættelsessamtale samme dag fra kl. 15.00 på Cafe Front Page. Alle godkendte ansøgere vil
blive kontaktet telefonisk torsdag mellem kl. 12.00 og 14.00 for oplysning om samtaleklokkeslet.
Næste holdmøde er lørdag den 11. okt. 1997 kl. 18.00, hvortil der er mødepligt.

Yderligere oplysninger og information, kontakt Vagtcheferne.

NYT VT-HOLD 4405

Holdet skal passe en 13-årig pige, som har Kawasakis sygdom (en akut vasculit). Patienten er
indlagt på Gentofte sygehus og holdet skal sammen med afdelingen stå for den daglige pleje af
patienten. Patienten er febril, har kramper i perioder, hoster og syntes tiltagende respiratorisk
dårlig. Hun er ikke i respirator.

Holdet skal starte hurtigst muligt.

Kvalifikationer:  Min 200 VT-timer.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 13. oktober kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Yderligere information:  Kontakt Vagtcheferne.
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VENTILATØR 4626 NORDSJÆLLAND

Hjemmehold 4626 i Allerød søger 2 nye ventilatører pr. 1. nov. 1997.
Vi har holdmøde torsdag den 23. okt. kl. 17.00.

Vi hjælper en 8-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl. 06.45-15.00
på hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nattevagter fra kl. 22.30 til 06.45 og på
fredage og lørdage dækker vi fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Derudover dækker vi aftenvagter efter
behov og endvidere dækker vi nattevagterne når familien er på ferie.

Drengen går i en almindelig folkeskole (2. klasse) og der følger vi ham fra kl. ca.. 7-8
til kl. 13.00. Derefter er han i fritidsordning indtil kl. 15.00 hvor han bliver hentet.

Kvalifikationskrav: 250 -300 VT-timer, gerne børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfa-
ring med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne lide børn da du konstant er omgivet dem.

Det er ikke et krav at du har bil, men det er en fordel. Det tager ca, 35-40 min. at gå fra stationen
til hjemmet, men en cykel på stationen løser det problem.

Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned og gerne flere. Der ydes transportgodtgørelse
til hver vagt.

Der er to følgevagter, en i hjemmet og en i skolen.

Der er en gensidig prøvetid på tre måneder.

Yderligere oplysninger på VB eller hos holdlederen tlf. 48 79 75 42.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 22. oktober 1997 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 2 NYE
KARDIOLOGISKE ASSISTENTER.

Vi er 23 �unge� medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B.
Holdet har to funktioner: En ventilatør-og en obs�er-del.

Ventilatør-delen: Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov.
Rekruttering af nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatør-del.

Obs�er-delen: Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
Kontinuerlig EKG-overvågning
Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.

Du er:
Færdig med fase 1
Ventilatør med fagligt engagement og minds 150 VT-timer
Villig til at tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10-15 vagter/måned), også i eksamens-
månederne
Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagt-gennemsnit til mindst september 1999
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement,hvorfor du som obs�er ikke må være
på andre hold
Fleksibel med hensyn til vagtlægning

Oplæringen af obs�ere består af 24 nattevagter og 2 aftenvagter med en erfaren obs�er. Alle
oplæringsvagter er lønnede.

Vi forventer du er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et dynamisk input til vores yders festlige
holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 16/10-97 kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tentativt tirsdag, d. 21/10-97 om aftenen.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Lars H. Sørensen på tlf. 35820807 eller 35452875.

STILLINGEN SOM
VAGTSOUSCHEF
VED FADL�S VAGTBUREAU SKAL BESÆTTES
FRA 1. NOVEMBER 1997.

Beskrivelse af stillingen:

Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 20 timer om ugen, der må påregnes noget overarbejde i
perioder og mulighed for afspadsering i andre perioder. Lønnen udgør 10.169,82 kr. per må-
ned. Stillingen vil indeholde to måneders oplæring med den nuværende Vagtsouschef Jens
Christian Faber-Rod, som forventes at aftræde til årsskiftet. Vagtsouschefen arbejder sammen
med Vagtchefen, som den medicinsk-fagligt ansvarlige for FADL�s Vagtbureau. Dette arbejde
indebærer bl.a.:

· Administration af hold og vagter:
- Oprettelse af hold og løse vagter
- Klagesager
- Holdlederrådsmøder
- Supervision af vagtafdeling

· Kurser og kursusmateriale:
- Fortløbende udvikling af kurser og kursus materiale
- planlægning af kurser
- Orienteringstimer og diverse undervisning

· Kommunikation med FADL�s politiske organer
- Deltagelse i bestyrelsesmøder, vagtudvalgsmøder m.m.

Kort sagt kan vi tilbyde dig en spænende og alsidig stilling, med mange udfordringer, faglige
såvel som personlige.

Krav til stillingen:

Du skal være på fase II eller 6. semester.
Du skal have bred vagterfaring.
Du skal kende til tekstbehandling.
Du må gerne have organisatorisk erfaring, fx. som holdleder.
Du må gerne have undervisningserfaring.

Ansøgning:

Senest 20. oktober 1997. Der forventes ansættelsessamtaler i uge 43 og 44.
Ansøgningen stiles til:

FADL, Københavns Kredsforening
Att.: Ansættelsesudvalget
Blegdamsvej 3C
2200 København N

Vagtbureauet meddeler

Studietilbud II
TRÆNGER DU TIL AT KOMME LIDT UD?

- Og er du interesseret i Sydafrika?
Så kan du stadig nå at melde dig som deltager på Dansk AFS� semesterprogram.
Ring straks og hør nærmere hos

Helle Christiansen: 3123 2430.

Steen & Stoffer Classic
Steen & Stoffer Classic
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Medicinsk Fagråd
REFERAT AF FÆLLESMØDET TIRSDAG
D. 30/9-97 KL. 15.00.

Dagsorden (revideret):
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Studienævnsmødet
4* Medicinsk bachelor-grad !!!
5* Checklister i klinikken
6* Kopifaciliteter på biblioteket
7. Principper for opstilling til Studienævns- (SN) og fakultetsvalg
8. Eksamensformer
9. Evt.

Til stede:
Christopher, Uffe og Kasper (alle 1. sem.), Klara (2.), Bue (3.), Jesper, Brian, Birgitte, Simon og
Louise (alle 6.), Lars (9.).

Ad 1 Formalia
Klara dirigerede, Bue refererede. Dagsordenens med *-markerede punkter 4, 5 og 6 blev indfø-
jet.

Ad 2 Tilbagemelding fra semestrene
1. sem.: De tilstedeværende fra 1. sem. rejste spørgsmålet om, hvorvidt det ikke kunne lade sig
gøre at få meritoverført det obligatoriske førstehjælpskursus, hvis man f. eks. havde taget det
gennem Røde Kors, og i hvert fald hvis man var instruktør. SN-repræsentanterne sagde, at spørgs-
målet er blevet rejst i SN tidligere, men at de gerne ville rejse det igen, hvis der kom et dagsordens-
forslag fra første sem. HR.

3. sem.: Bue brokkede sig over, at der bliver lagt obligatoriske øvelser i annexet, hvor nogle af
lokalerne ikke engang har plads til 20. Han tager kontakt til administrationen mhp. at få det ændret
fremover.

Ad 3 Studienævnsmødet
SN-dagsordenen til mødet d. 1/10 blev gennemgået.

Ad 4 Medicinsk bachelor-grad
NEJ, NEJ OG ATTER NEJ!!! -der var udbredt mistillid til det forslag, undervisningsministeren er
kommet med, om oprettelse af en bachelor grad i medicin. De tilstedeværende fandt forslaget
meget lidt konstruktivt, især på dette kritiske tidspunkt ifht arbejdet med den nye studieplan.
Simon ville indstille til SN, at dette fremkom med en pressemeddelse mod forslaget.

Ad 5 Checklister i klinikken
Det lader til, at der på de fleste afdelinger eksisterer velfungerende checklister. På de afdelinger,
hvor dette ikke er tilfældet, er det vist mest et spørgsmål om kommunikation at få dem (gen)indført.

Ad 6 Kopifaciliteter på biblioteket
Lars meddelte, at bibliotekets personale ville være velvilligt indstillet, hvis der blev taget skridt til
at få opstillet en kopimaskine af nyere dato end 1865. Jesper og Bue vil tage kontakt til MDB,
biblioteket mfl., og bla. undersøge muligheden for at få en evt. ny maskine koblet på MDB�s net,
så man kan kopiere på biblioteket via sin printerkonto.

Ad 7 Principper for opstilling til valg
Det blev vedtaget, at benytte den såkaldte point-metode ved opstillingen til SN- og fakultetsvalg.

Ad 8 Eksamensformer
Der blev snakket om afskaffelse af karakterer til fordel for bedømmelser i form af bestået/ikke
bestået, evt. suppleret med en skriftlig udtalelse. Simon og Brian samt Christopher ville indhente
oplæg fra undervisere i udlandet, hvor dette er praksis. Derefter skal fagrådet rejse debat via MOK
og internettet. Endvidere diskuteres emnet videre til en temaaften efter fællesmødet d. 11/11.

Ad 9 Eventuelt
...

Referent Bue Juvik.

IMCC
I. M. C. C.
Det glædede mig meget, at så mange tidligere og nuværende aktive IMCC�ere mødte op til arran-
gementet i torsdags.

Det gav mig lejlighed til at takke for det mirakel, det har været for mig i en sen alder at få mulighed
for at deltage i det meget interessante og afvekslende arbejde, der udføres i IMCC-grupperne.

En hjertelig tak også for gaver, vin og blomster, men ikke mindst for de mange venlige ord og
hilsner.
M o g e n s

DET STORE FÆLLESSKAB
REFLEKSIONER OVER DISSEKTIONSTUR 1997
Glem Nørrebro. Glem MTV. Glem Carls Special. Husk
Finn...

Dette er Brno �97! Dette er 19 mænd uden hæmninger og 20 kvinder med et ambitions-
niveau, der får Florence Nightingale til at ligne en natsygeplejerske på Sundby. Dette er Mumi og
Z (han lever) i sporvogn gennem den af turismen lykkeligt ubesejrede bastion. Dette er hvide
kitler omkring sort kød - glem aldrig lugten. �Et lig kræver jo ingenting. Et lig yder med sit sublime
storsind sin krop til vores allesammens videnskab. Det maner til RESPEKT!� Og første gang
skalpellen fugtes i berøring med indtørrede lipider, sværger du aldrig at røre smør igen. �Did I ask
for fries?�

Og det er guerilla-sightseeing (�Now go!�) med afsluttende dans på bordene i lavtloft-
ede vin-stuer; Platon æd støv, for filosofferne fra det kolde nord udfører kærligheds-symposier
i en så håndgribelig og berusende symfoni, at englene jubler og guderne ler... vi kysser hinanden
lidt mer�! Uundgåeligt efterfulgt af lørdag eftermiddage under hård sol og sarkastiske bemærk-
ninger henover lyse, støvede brosten. Men i mørket går krop og hjerne atter i undtagelsestilstand
og vi danser nøgne nedad mudrede skråninger og gennem linoleumsbelagte kollegiegange
(�Schlafen oder Polizei!�) - glem Smetana, vi har Gala på CD�en. Bibamus, moriendum est.

Tag til stranden mens du kan, for snart ligger hele Østeuropa under vand. Tordenbrag
omslutter komplekset og overdøver lyden af højttalerens; �Det tjekkiske folk takker sine sovje-
tiske brødre for opførelsen af dette monument over kommunismens endegyldige sejr!� Men 39
danskere nægter at underkaste sig syndflodens rensende forbandelse. Vi er playboys på SU og
ladies med balkjoler i rygsækken, vi snitter om dagen og danser om natten, og uengageret patron-
iserende over østeuropæiske forhold bliver vi Coke-ambassadører blandt lykkelige hedninge.

Break down!
Glem strygejernet. Glem de faste måltider. Husk pas, praktisk tøj og tis af hjemmefra.

Dette er Hohe Tatra!
Dette er smeltevand, sneklædte tinder og udslidte støvler. Dette er insufficient næring,

minimal søvn og udmattende vandringer i højden, hvor kun den hårdeste kerne fortsætter; �You
talk the talk, but do you walk the walk?� Dette er - retrospektivt set - fysisk umuligt.

Og således konfronteret med naturens barske utilregnelighed tvinges overfladiske
bekendtskaber til mere dybdeborende indrømmelser: Glem plat-platoniske løfter, husk kon-
dom...

Bring the beat back!
Efter epidemiske tilstande, manifesterede pardannelser, ufrivillige tilskud til den tjekki-

ske økonomi (�Place your bets, gentlemen!�) og stadigt mere radikale udskejelser (�Na na na...�)
forlader vi Brno!

Så glem den uberørte provins - tag metroen til downtown Prag, mærk lysene, musik-
ken, bevægelsen. Tag på arkitektonisk safari, tag på spøgelsesjagt, tag de sidste billeder på filmen.
Lad dit latente vanvid få et sidste udtryk, når du ignorerer japanerne og valser henover slottets
parketgulv. Lad budgettet sprænge, lad champagnen springe og sov ikke før du har set Solen
stige en sidste gang over Karlsbroen.

Rusnews
KÆRE OG´ERE !

ÅÅÅÅÅHH JA nu ruller vi - iiiiiiigen.
Første møde er vel afholdt 1/10 - 97 på RHK. Som nogen af jer bemærkede kom vi igennem
�dagsordenen�.
1) Thalia er bestilt fra 28/1 - 98 til og med 1/2 - 98 (Sørens fødselsdag).
2) Madgruppen er sammensat.
3) Hyttebestilling tager Johan og Søren Rudolph (+ supporters) sig af. Vi regner med at bestille otte
forholdsvis store hytter, så vi kan være 3 hold på så mange ture som muligt.
4) Oplæg : uden at afsløre for meget, kan vi vel godt afsløre at kongefestoplægget fra 95 / 96 nok
genbruges. Hurra! Derudover det obligatoriske BOG / FADL / STUDIESTARTS oplæg.

5) Invitationer skal være ude i STARTEN af december.
6) For at holde en mere konsistent linie på turen, vil vi indføre en nyskabelse, nemlig :

OG´ S HELT EGET WEEKENDSEMINAR
Denne tur kommer til at ligge sidst i november fra den 28 til 30 / 11 -97. Om Gud, hytteudlejere
og evt. sponsorer (PLEASE) vil.
7) Næste møde afholdes i klubben den 15 / 10 - 97 kl.1600, hvor vi satser på at lave lidt mad
og dele en ØL (evt. på Trafikken / Broens). Husk for helvede at komme eller i nødstilfælde -
meld afbud.

På referenternes vegne takkes for god ro og orden - hvor var det dejligt at se jer sobre.
Med ææælskelige hilsner
Fassi og Søren MK.

I øvrigt skal det vel lige tilføjes at vi terpede de sædvanlige: �skal sommer og vinterhold afsted
sammen på sommerturen?� og �skal der være vejleder begræsning, og i bekræftende fald - hvo-
ledes?� ------   Og vi er selvfølgelig STOKKONSERVATIVE.

Steen & Stoffer Classic
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Basisgrupperne
KRISTNE MEDICINERE

Spændende foredrag med læge Kristian Mogensen, der har arbejdet  6 år i Tanzania på et missions-
hospital. Alle er velkomne.
Sted : Apostolsk Kirke, Filippavej 3, Frederiksberg C
Tid  :  Torsdag d. 9. 0kt. Kl.19.30
Kom frisk!
 Kristne medicinere.

HVIS DU ENDNU IKKE HAR LÆST OM GIM�S
WORKSHOP I ANTROPOSOFSK MEDICIN, SÅ
HAR DU HER EN NY INDFALDSVINKEL:

Antroposofi, der betyder visdom om mennesket, er en livslære grundlagt af den østrigske filosof
Rudolf Steiner i begyndelsen af dette århundrede. Antroposofi beskæftiger sig med et helheds-
syn af mennesket (både som fysisk og åndeligt væsen), men også med de kræfter, der udspiller
sig i kulturen og naturen. F.eks. har både biodynamisk landbrug og bevægelseskunstarten eurytmi
deres rødder i antroposofien - og det samme gælder selvfølgelig også for antroposofisk medicin.
For at forstå og måske selv kunne arbejde med antroposofisk medicin må man således have en
vis baggrundsviden om det antroposofiske menneskesyn. Derfor arrangerer GIM lørdag d. 18.
oktober en inspirerende workshop hvor menneskets opfattelsesevne sættes i centrum. Nærmere
betegnet vil workshoppen omhandle de fire væsensled som danner grundlaget for det
antroposofiske menneskesyn.
Til workshoppen har vi inviteret antroposoffen Michael Brink. Han er en erfaren foredragshol-
der, og vil med udgangspunkt i vores egne sanseoplevelser føre os til en forståelse af en
dybbereliggende virkelighed, en virkelighed hvor det åndelige og fysiske kan tænkes at mødes.
Her udover vil workshoppen indeholde et praktisk eurytmisk indslag varetaget af eurytmisten
Jette F. Kobberø.

Alt dette vil finde sted i Charlottenlund, nærmere betegnet på Rudolf Steiner børnehaveseminariet,
Johannevej 20. Workshoppen starter kl. 9:30 og slutter ca. kl. 16:00. Midt på dagen vil vi holde
en længere frokostpause, hvor vi vil nyde et duftende, veltilberedt og frisklavet måltid mad. Pris
for deltagelse samt mad er kr. 70.

Er din nysgerrighed vakt og har du lyst til at deltage, kontakt da Christian (tlf. 38 10 37 72) eller
Ida Marie (tlf. 36 46 37 86). Du kan nå at tilmelde dig inden tirsdag d. 14. oktober.

INDKALDELSE TIL  ORDINÆR GENERALFORSAM-
LING

onsdag d. 22.oktober 1997 kl. 1600 i FadL�s
mødelokale (1.2.15)

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

Introduktion ved stud.med. Eva Holme, fra Idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital.

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent
3) Formandens beretning.
4) Beretninger fra nedsatte udvalg:

- Arrangering af ernæringsforedrag.
- Arrangering af skulder-, knæ-, ankelskadekursus.
- Arrangering af skiskadeforedrag.

5) Forelæggelse af regnskab.
6) Fastlæggelse af næste års kontingent.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Valg af bestyrelse

Formand; Jens Rasmussen stiller ikke op til genvalg
Næstformand; Jonas Miele stiller op til valg som formand
Kasserer; Lars Windfeld Hansen stiller ikke op til genvalg
Sekretær; Susan Bjerregård Petersen stiller op til genvalg

Det er meningen at næstformandsposten skal udgå idet den blev oprettet ved sidste års general-
forsamling som en midlertidig post. Ny kandidat til kassererposten er Claus Bo Svendsen.

1) Eventuelt.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Et medlemsskab koster 50,- kr og varer
ind til september �98. Det er muligt at blive meldt ind ved generalforsamlingen. Har du nogle
kommentarer, indsigelser eller bemærkninger til dagsordenen, eller skulle du have lyst til at stille
op til en af bestyrelsesposterne, så læg en besked i vores postkasse uden for vores lokale (9.2.3)
inden fredag d. 17. oktober kl. 1400.

Den endelige dagsorden vil blive udleveret på selve generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Susan Bjerregård
(Sekretær)

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden
filmen starter kl. 20.00. Den første aften man kommer,
betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle � også for
ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Danny Boyle:

Trainspotting
Torsdag den 9. oktober kl. 20.00

"Choose life. Choose a job. Choose a starter home. Choose dental insurance, leisure
wear and matching luggage. Choose your future. But why would anyone want to do a
thing like that?" Never let your friends tie you to the tracks.

En vanvittig fortælling om Mark Renton (Ewan McGregor) og
hans kritiske junkie-venner. Mark er flokkens mest eftertænk-
somme medlem, og han finder ud af, at han må vælge livet og
ikke heroinen. Men så let er det ikke, og efter en kold tyrker
og nogle måneders tilværelse i den civiliserede verden, må
han erkende, at der er en grund til at være narkoman.
Trainspotting er ikke en vanlig omklamrende socialrealistisk
skilding, men derimod en humoristik-ironisk og meget men-
neskelig film. I trivia-afdelingen kan det nævnes, at Ewan
McGregor spiller rollen som Martin i den amerikanske remake
af Bornedals nattevagten, den rolle som Nikolaj Waldau havde
i originalen. Nick Nolte skal udfylde Ulf Pilgaards rolle, og
"Nightwatch" har premiere i foråret 1998.
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FAGLIG DAG 97
ALTERNATIV LÆGEKARRIERE
PROGRAM FOR FAGLIG DAG D. 8 OKTOBER

9.00-9.30 Introduktion i Lundsgaard auditoriet.
9.30-10.45 Korte introduktionsoplæg fra de inviterede organisationer.
10.45-11.15 Pause
11.15-12.00 Første modul med udvalgte organisation- 45 minutter.
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00 Andet modul - 45 minutter.
13.00-14.00 Frokost.
14.00-15.30 Paneldiskussion i Lundsgaard auditorium.
15.30 Afslutning
15.30-17.00 Multimedie-Show af andre IMCC-projekter.
18.00-....... Picnic Fest i Studenterklubben

Picnic Fest i Klubben
Som det har fremgået af programmet inviterer IMCC til Picnic-party i klubben fra Klokken 18, med fri entre.
Så spurt hjem og forbered en picnic-kurv til kæresten, vennen , eller hele holdet. Husk at tage et tæppe med hvis i skal opnå den helt autentiske picnic stemning her i oktober. Det er også bare ok hvis
du mere er til at møde op med en shawarma til 10 kroner nede fra Nørrebrogade. I så tilfælde skal du bare ikke sætte næsen op efter at vinde den stort anlagte Fagligt Døgn Konkurrence hvor der vil
blive kåret vindere i 2 kategorier:  Bedste luxus-score-picnic-kurv  og   bedste karriere-picnic-kurv.
Eneste betingelser er at kurven ikke må indeholde drikkevarer (grundet klubbens bevilling), og det er nok en godt ide at huske service, men smag og behag er jo som bekendt et vidt begreb.

Hvordan vælger jeg mine favorit organisationer til modulerne?
Efter at alle organisationerne har holdt deres korte oplæg i Lundsgaard, er der en pause på ½ time hvori du skal vælge moduler. Uden for Lundsgaaard er der opstillet stande for hver enkelt organisation,
her kan du få biletter til deres moduler som foregår i klasselokaler og auditorier, hvilke vil fremgå af  standene.
Da der ikke er ubegrænset plads på Panum gælder først til mølle princippet.....

Ud i verden via IMCC Multimedie show
Efter  paneldiskussionen præsenterer IMCC sit nye diasshow om hvad IMCC kan tilbyde jer som ikke kan vente et helt medicinstudie med at komme ud. Det bliver en farverig 20 minutter tur rundt forbi
Sydamerika, Afrika, Indien, Grønland , Horsens , IMCC kontoret og  Panumkælderen. Så læn dig tilbage i mørket og drøm dig til tropernes hede sammen med os.
Efter showet til der være IMCC�ere fra alle grupperne til at give yderligere informationer og svare på spørgsmål.


