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ERNÆRINGSFOREDRAG

SIMS indbyder alle (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) til vores halvårlige auditorie-
foredrag. Emnet bliver på dette semester ernæring, og i denne forbindelse har vi inviteret:

Ernæringsekspert Bente Kiens
Marathonløber og Ernæringsrådgiver Dorthe Rasmussen

Bente Kiens vil lægge ud med at redegøre for:

- Kostens betydning for den fysiske præstationsevne på såvel konkurrence som motionsplan.
- Har man behov for mere protein når man dyrker idræt og er fedtrig kost præstationsfremmende?

Herefter vil Dorthe Rasmussen give eksempler på:
- Kostens betydning for hende selv som eliteidræts-udøver.

Til sidst vil der være tid til spørgsmål og diskussion.

Foredraget finder sted

Onsdag d. 12/11 kl. 16:15 � 19:00 (senest) i Dam Auditoriet

Så hvis du gerne vil vide noget mere om ernæring og dens betydning for kroppen så mød op til
et forhåbentlig lærerig foredrag.

På vegne af SIMS � Jonas og Michael
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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.3, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 10 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 Det Medicin-
ske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

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

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

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

Denne                               redaktion:

23:59
 Den første
sne falder i
Studenter-
klubben

16.00
SIMS afholder
Ernæringsfore-
drag i DAM Aud.

19:00
Byens Hold FCK
møder lyngby  i
Parken.

15-17.00
Afhentning af
scorebogsbillede
i Klubben

15-17.00
Afhentning af
scorebogsbillede
i Klubben

9-14 Scorebogs-
tegninger & pen-
ge afleveres
i Kantinen

20:00
P8'n prøver igen
og viser
"Leon & Nikita"

16:00
OG-møde i Klub-
ben



3Studiet
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.

ADRESSEÆNDRINGER

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

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

- Beskyttet adresse:

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

- Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen:

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

- Post sendt til en udenlandsk adresse:

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

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

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

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

LÆGESTUDERENDE PÅ 2. DEL I KØBENHAVNS
AMT

KLINIKUDVALGET I KØBENHAVNS AMT består af lige dele repræsentanter for de under-
visende læger og de studerende. Vi holder møde 1 GANG OM MÅNEDEN, hvor vi behandler
KONKRETE SAGER angående evaluering, forbedring og tilrettelæggelse af den kliniske under-
visning på amtets hospitaler.
Via et af Klinikudvalget nedsat Budgetudvalg har vi DIREKTE INDFLYDELSE på fordelingen
af refusionsmidlerne (ca. 7 millioner kroner) til denne undervisning.

Er du en moden, ansvarsbevidst lægestuderende på studiets 2. del i Københavns Amt, er det
måske på tide, at du får UDVIDET DIN HORISONT, BEDRE FORSTÅELSE for sundhedsvæ-
senets opbygning og funktion, en større KONTAKTFLADE og sidst med ikke mindst DIREKTE
INDFLYDELSE på din og dine medstuderendes dagligdag, studieforhold og kvaliteten/indhol-
det af den kliniske undervisning.

Skulle dette indlæg have tændt din interesse, så tøv ikke med at kontakte

Klinikudvalgets sekretariat
KAS Herlev, 53 L2
tlf.nr.: 44 53 53 30 -> 3371/3382

eller undertegnede direkte:

Stud.med. Morten Breindahl
tlf.nr./fax: 45 93 04 09

Du kan deltage UFORPLIGTENDE i Klinikudvalgets møder og vurdere, om du kunne have lyst
til at stille op til valg som repræsentant/suppleant for de lægestuderende i amtet.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har forslag til forbedring af dine forhold som stude-
rende i Københavns Amt, aktuelle problemer af studie- og undervisningsmæssig karakter.

KLINIKUDVALGET ER TIL FOR DIG - og vi ønsker at skabe de bedste betingelser for en
optimal, effektiv og veltilrettelagt klinisk undervisning af de lægestuderende i Københavns Amt.

De bedste hilsener,

Næstformand for Klinikudvalget i Københavns Amt
Stud.med. Morten Breindahl.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider fra uge 46

Dag/dato 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
Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen
Fredag 13 - 16 12 - 13 Jes Braagaard

Jon har ferie i uge 46, Synne har ferie i uge 47,Margit har ferie i uge 48

Fra uge 47 bytter Jon og Christian træffetid

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Pia Henriksen, lokale 9.1.41,
tlf. 35 32 70 92 eller 35 32 70 93

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

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

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

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en latin/dansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 26.
september 1997.

Steen & Stoffer Classic
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EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en ½ time ekstra ved samtlige skriftlige
eksaminer.

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

Riv ud og gem.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL KEMI-
TENTAMEN.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !

 Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !

Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens �riv ud og gem� indlæg om kemi
tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efter-
hånden som du får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamensæt:

Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider.

Almen kemi:

Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver
udenad, eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt:

Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne

om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:

Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de
efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart.
Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:

Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi

Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

OMSTÆNDIGHEDER?

Lykkelige eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen
derfor denne Invitation til at komme forbi studievejledningen og høre om nogle ting i den nær-
meste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning - Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen.
Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre,  på begge sider
af fødslen.  Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din
nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker over hvor meget du kan overkomme før og
efter fødslen.  Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme
videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan
du så sent som 1. august og 15. januar afmelde det kommende semester.  Det er under alle
omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisnin-
gen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
el. lign. på eksamenskontoret.  Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige eksamener.  Du kan søge
dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. am-
ning.  Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.gr.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Som studerende der får barn under en videregående uddannelse,
kan du få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.  Det kræves ikke at den studerende bliver forsinket i uddannelsen.  Udbetalingen kan
ske på 3 forskellige måder:

- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen
og  6 måneder for faderen- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen

- enkeltklip sammen med et almindeligt klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder
for faderen (dvs. 2 klip pr. måned).

Moderen kan give indtil 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betin-
gelserne for at få fødselsklip.  Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet.  Det er
dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode.  Du kan ikke få fødselsklip
hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.

For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til
en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejled-
ning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

DU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN
VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Steen & Stoffer Classic
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Fase I
5. SEMESTER JULEFROKOST

Vi gentager de sidste to års succes og inviterer til julefrokost i
Studenterklubben fredag
d. 12. december 1997. Programmet for aftenen vil blandt andet indeholde
julepynt og hyggepianist, men nærmere informationer vil følge i senere. Sæt
dog allerede nu kryds på kalenderlyset!!!

MVH   H-repræsentanterne

PRØVESPOT FOR 6.SEMESTER (ANATOMI)

Der afholdes prøvespot tirsdag den 18. November
1997

Prøven omfatter 10 situationer og varer ca. 20 min.

Mødested: Ved histologilokalerne 15.2

Mødetid: Hold 601 kl.  8.30
Hold 602 kl.  9.10
Hold 603 kl.  9.50
Hold 604 kl. 10.30
Hold 605 kl. 11.10
Hold 606 kl. 11.50
Hold 607 kl. 12.30

MAI-F
10/11-97.

Fase II
NØGLEKORT TIL STUD.MED.
TILKNYTTET KØBENHAVNS KOMMUNE

Anskaffelse af nøglekort til Hvidovre Hospital.
Kontakt klinikudvalgssekretariatet, pavillon 3

11 SEMESTER OG SOMMER � 92´S
JULEFROKOST

Så er den gal igen ! . Den  3 / 12 � 97 i stud. Klubben vil alle der er på 11 semester og fra den rigtige
gamle årgang sommer 92, være velkommen til den årlige julefrokost. Tilmeldingen skal ske inden
den 26 / 11- 97, og det koster kun de famøse 30 kr.  Da vi skal bruge penge på Tender, julepynt
og disko-dasko, vil dine penge ikke række til andet end  smør, rugbrød og sild. Du bedes derfor
bruge fantasien, og medbringe lidt mad som andre end dig selv har lyst til at spise. Tilmeldingen
kan ske på følgende tlf. nr.
Anita�juleand� 11sem. Hvidovre  tlf. 31310494.
Maria�julemås�  11sem. Hvidovre  tlf. 32959187
Titus�julesvans�  11sem. RH  tlf. 31878598
Jakob�jule-mendoza� 10 sem. Hvidovre tlf. 31315898
Mads�juleånd�  10 sem, RH tlf. 31203942
Morten�julemanden� tlf. 32586639

Næste julemøde finder sted hos �julemåsen� Maria d.27/11-97 , kl.20.

Mange hilsner fra �julegruppen�

Annoncer

HJÆLP!

På grund af særlige omstændigheder har jeg brug for en dygtig og motiveret
manduktør med henblik på anatomi I eksamen i januar 1998.

Henvendelse på tlf. 35 43 73 03

BASKETBALLTURNERING

Så er det tid for alle jer medicinstuderende basketballstjerner til at lomme ud af hullerne og snøre
skoene!

Vi er blevet inviteret at deltage i et stævne, hvor der deltager hold fra et par andre uddannelsesin-
stitutioner, først og fremmest Handelshøjskolen, som stiller med 2-3 hold.

Turneringen finder sted i Østerhøjhallen (ved Ballerup), søndag d. 7/12, kl. 16-20.

Hvis du er interesseret i at være med, så henvend dig til undertegnede. Afhængig af hvor mange
der henvender sig, kan vi jo evt. lave flere hold. Hvis vi bliver alt for mange, vil jeg dog forbeholde
mig ret til enerådigt og på helt uretfærdig vis at selektere.

Så check din kalender, og grib chanchen for at lære nogle af dine medstuderende at kende på en
sjov måde. Og lad os så lige vise, medicinere bare ER de bedste!!!

Med sportslig hilsen,

Bue Juvik, hold 304
tlf. 32 87 66 60/ e-mail arcus@mdb.ku.dk (skriv evt. hvilket niveau du spiller på)

FORSØGSPERSONER SØGES:

Til sammenligning med patienter med medfødte muskelsygdomme søges raske forsøgsperso-
ner til cykelforsøg til undersøgelse af arbejdsevnen. Krav for deltagelse er:

at du er en rask mand
at du er 20 - 30 år
at du vejer 60 - 80 kg

og at du IKKE er sportstrænet

Deltagelse i forsøget indebærer en undersøgelse af dit kondital ved en cykeltest, hvor du skal
cykle ca. 25 minutter først ved høj og efter en pause ved moderat arbejdsbelastning, medens du
ånder via et mundstykke, og hvor der vil blive taget blodprøver fra en armvene. De sidste 5
minutter af cykeltesten vil du få infunderet sterilt sukkervand i en armvene. Dette varer sammen-
lagt maksimalt 3 timer.
Deltagelse vil blive honoreret med kr. 400 (netto).
Er du interesseret i at deltage, eller vil du have mere information, så kontakt:

Klinisk assistent Uffe Gansted
Neurologisk afdeling N 2082
Rigshospitalet
Telefon: 35 45 28 96
(Læg gerne navn og telefonnummer på telefonsvareren!)

eller Fax: 35 45 26 26

VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE:
P-PILLER

Frivillige deltagere i projekter omfattende p-piller´s effekt på:

a. Blødning og almenbefindendet

b. Den normale follikel funktion i æggestokkene

c. Sukker og fedtregulation samt blodets størkneevne

Er du kvinde mellem 18 og 40 år, rask, normalvægtig med regelmæssige menstruationscykli og
interesseret i at deltage i én af disse undersøgelser bedes du kontakte:

Gynækologisk laboratorium NB! BEMÆRK NYT tlf 38163438
Gynækologisk Obstetrisk klinik, Frederiksberg Hospital

hvor du ligeledes kan få supplerende information.

Med venlig hilsen

Sven O. Skouby, Hans Krog Inge Marie Rasmussen
klinikchef dr. med afdelingslæge afdelingslæge
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SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 3/11-97  -  9/11-97

ma tir ons tor fre lør søn     ialt   %
07-15 bestilt  2  3  6  6  7  11  6       41
07-15 udækket  0  0  0  0  0  0  0       0      0

15-23 bestilt  18  18  14  14  16  14  12   107
15-23 udækket  0  0  0  1  0  0  0      1    0,9

23-07 bestilt  10  19  16  21  18  13  7      105
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0      0       0

ialt bestilt  30  40  36  42  41  38  25    253
ialt udækket  0  0  0  1  0  0  0       1    0,4
dæknings %  100  100  100  98  100  100  100

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:    3/11-97 - 9/11-97

man tirs ons tors fre lør søn           ialt
ledige hold  5  5  4  3  3  4  4
arbl. vagter  13  15  14  8  9  10  12            81
planlagte vagter  18  18  18  18  18  18  18          126

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: 126
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 81
Arbejdsløshedsprocent: 65 %

3. november 1997
MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Da Jens Christian Faber-Rod stopper på Vagtbureauet, har vi fra den 1. november fået ansat
Jakob Lundborg i stillingen som Vagtsouschef. Velkommen til Jakob.
________________________

Vi har desværre måtte konstatere, at der blive svindlet med prøven på SPV-kurserne. Vi undrer os
over, at en lille prøve af 30 minutters varighed, som ikke er særlig svær, kan være så stort et
problem for vores medstuderende. I skal være læger. I har frivilligt tilmeldt jer landets længste
kandidat uddannelse og så snyder I med en lille prøve på et lille kursus. Har I overhovedet gjort
jer nogle tanker om det ansvar det er, at gå ud på vagt ? Der er faktisk en grund til, at SPV-kurset
afsluttes med en prøve. Den er kort og godt, at det er vigtigt, meget vigtigt, at I kan udføre det
stykke arbejde, I bliver sendt ud til på forsvarlig vis. Vi håber ikke, moralen blandt nyoptagne
stud. med.�er generelt er, at det er underordnet om man kan sit pensum, bare man består.
________________________

Husk: Hvis du har en kursusplads, OP-gang og følgevagt, som du er forhindret i at benytte dig
af, så giv os besked på Vagtbureauet hurtigst muligt. Ventelisterne er lange og det er dyrt med
tomme pladser.
________________________

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 skattevæsenet. På denne måde får du 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 lønsedler, uanset hvad du har hørt af rygter...

Med venlig hilsen

Line Rotenberg Jens Christian Faber-Rod  Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtsouschef Vagtsouschef

VAGTCHEFERNE TRÆFFETIDER:

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

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

STILLINGEN SOM
VAGTSOUSCHEF

ved FADL�s Vagtbureau skal besættes fra 1. januar 1998, som barselsvikariat til udgangen af
oktober 1998, med mulighed for forlængelse.

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 Vagtchef Line Rotenberg,
som forventes at gå fra til 28. februar 1998. Den nuværende Vagtsouschef Jakob Lundborg vil
i perioden blive konstitueret Vagtchef. 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 21. november 1997, kl. 12.00.

Ansøgningen stiles til:

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

Kvalificeret ansøger haves.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGER
1 ny dialyseassistent
Hold 4201 kan tilbyde FADL�s mest bloddryppende og prestigefyldte job som dialyseassistent
på Rigets afd. 2133. Arbejdet består i at dialysere såvel akutte som kroniske dialysekrævende
patienter og alt hvad dertil hører dvs. overvågning af ptt., anlæggelse af fistelnåle, i.v. medicine-
ring, blodprøvetagning, afledning af EKG, stuegang med læge etc.etc.. Er patienterne så dårlige
at de ikke kan flyttes fra deres afd., tager vi en dialysemaskine under armen og dialyserer dem
hvor end de måtte befinde sig. Endvidere udfører vi plasmaseperationer, hvor vi på specielle
maskiner kan udskifte en pt. Plasma og der igennem sk8lle den af med eventuelle autoantistoffer.
Alt i alt et meget varieret og spændende arbejde med masser ansvar. Desuden foregår der en del
forskning på afdelingen, hvilket betyder, at der er gode muligheder for at få skrevet sin OSVAL
II i et kendt miljø.

Vi kan altså tilbyde dig:
1. Et alsidigt job.
1. 7½ times vagter. Hovedsagelig aftenvagter, ingen  nattevagter og ingen vagter fra lørdag efter-
middag til  søndag eftermiddag.
3. Flere studenter i vagt samtidig.
4. 10 lønnede følgevagter.
5. GOD LØN.
6. Masser af klinisk erfaring.
7. Gode og traditionsrige holdmøder i ind- og udland.

Annoncen fortsætes næste side
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Hvis du:
-er på fase II.
-består farmakologi indenfor en overskuelig fremtid.
-har min. 300 VT-timer.
-kan tage min. 10 vagter om måneden (et absolut krav).
-er sød, rar og fleksibel.

Har du yderligere spørgsmål så ring til: Paul Krohn tlf. 32 21 33 93.

Ansøgningsfrist:   Torsdag den 21. nov. 1997 kl. 12.00 til VB.

SPV-HOLD 1507 SØGER NYE MEDLEMMER.

På grund af eksamener og SU-loft søger vi nye medlemmer, der kan træde til og dække ialt ca. 35
vagter i december. Efter årsskiftet vil man være berettiget til mindst tre vagter om måneden med
mulighed for flere.
Holdet er døgndækkende på en ung mand, der er blevet svært hjerneskadet efter insulin-chok.
I øjeblikket er pt. indlagt på Hillerød Sygehus, hvor han er vågen 4-5 timer i døgnet. Vi varetager
den daglige pleje af pt. i samarbejde med afdelingens personale. Arbejdet består således i at give
mad og medicin gennem sonde, måle blodsukker, få pt. i bad og skærme ham fra at forlade stuen.
Pt. kan i perioder være urolig, hvorfor en vis portion tålmodighed er en fordel.

Kvalifikationer:
-Min. 200 SPV-timer, gerne erfaring med hjerneskadede
 -Skal kunne tage 3 vagter eller mere om måneden.
-Ansøgere der kan tage mange vagter i december vil  blive foretrukket.
 -Skal kunne deltage i holdmødet tirsdag den 18. nov.1997  kl. 16.00.

Ansøgningsfrist:  Mandag den 17. nov. 1997 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Jens Jakob Thune tlf. 33 25 62 03.

CARDIOLOGIHOLD     4102
INTENSIV AFD. 542,  HVIDOVRE HOSPITAL

- HAR BRUG FOR DIG !!

Vi søger 2 nye holdmedlemmer, dels 2 med vagtstart 06 11.97, dels 1 med vagtstart 01.12.97.

Vi forventer at du:

- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage 5 vagter om måneden
- har hæmodialyseerfaring (ikke et krav)
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 2 lønnede samt 2 ulønnede følgevagter

for vagtstart i november tages følgevagterne fra 01.11.97 til 30.11.97
for vagtstart i december tages følgevagterne fra 01.12.97 til 31.12.97.

Vi tilbyder:

- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)�-oplæring i PDM (elek

troniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale
- muligvis introduktion til brandsårsptt. (flytter til RH den 01.01.98)

Ansøgningsfrist:    For decembervagtstart: 14.11.97  kl. 12.00 til VB

For yderligere info, kontakt VB eller holdlederen på tlf. 33 25 73 69.

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 !

Luc Besson temaaften:

Leon & Nikita
Torsdag den 13. november kl. 20.00
Leon � Leon er lejemorder og lever et stille og roligt liv
med sin grønne plante. En dag banker den lille pige Ma-
tilde på hans dør og Leons liv ændres dramatisk. Filmen
har Jean Reno som Leon og Gary Oldman, mester-
psykopaten som den store skurk.
Nikita - Nikita ender som den eneste overevende efter et
mislykket indbrudsforsøg. Officielt idømmes hun fængsels-
straf, men istedet benyttes hun af regeringens specialtræ-
nede lejemordsstyrke. Her oplæres   hun af Bob, spillet af
Tcheky Karyo, til opgaven som undercover agent. Udenfor
forelsker hun sig i Marko, spillet af Jean-Hughes Anglande,
et forhold der viser
sig kompiceret.
Leon vises som den første film, dvs. fra kl. 20.00-22.00
Nikita vises herefter fra kl. 22.00 til ?

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
Rådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Rådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/mf/ email: mf@studmed.ku.dk

Referat af generalforsamling
i Det Medicinske Studenterråd

(tidl. Medicinsk Fagråd), 7. oktober 1997

Tilstede: Christopher Schäfer (1. semester), Bue
Juvik (3.), Katrine Bagge Iversen (4.), Brian Bjørn,
Louise Isager, Simon Serbian og Birgitte S. Rode
(alle 6.), Henrik Stæhr-Jensen, Lisbeth Ludvig-
sen og Troels Arvin (alle 7.), Rikke Reinsmark,
Laila Schneider, Jens-Ulrik Stæhr-Jensen og Lars
Lindberg (alle 9.).

1. Valg af dirigent og referent.
Lisbeth var dirigent, Bue referent.

2. Formandens beretning.
Beretningen godkendtes.
Birgitte tilføjede, at der også var fundet en studie-
plansuge sted, som var forløbet fint. Resten af
generalforsamlingen var enig heri, samt i at Fagrå-
det også fremover bør lave sådanne arrangemen-
ter.

3. Beretninger fra udvalg og tillidsposter.
Rustursudvalg: Louise fortalte, at Poul Jaczack
var blevet meget oprevet over nogle klager vedr.
rusturene. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet,
men skal undersøges nærmere.

Der blev diskuteret generelt om rusturen, og der
var udbredt enighed om, at den fungerer udmær-
ket som den gør nu.

4. Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet er endnu ikke revideret. Endvidere
meddelte Laila (regnskabsaflæggende økonomi-
sekretær), at der er et overskud på ca. kr. 3600,- i
kassen.  Hun forhørte sig, om hvorvidt dette kunne
accepteres. Det blev besluttet, at generalforsam-
lingen bemyndiger bestyrelsen til at godkende
regnskabet når det er blevet revideret.

5. Fremlæggelse af budgetforslag
Bue gennemgik budgetforslaget:
Posten rusinstruktøruddannelse er steget lidt, li-
gesom de forrige år; der bliver flere rusinstruktører.
Valgudgifter nedsat lidt. Sekretariat/forplejning sat
ned, da det viser sig, at vi ikke bruger så meget.
Indtægter: Da økonomien generelt er pæn, fore-
slog Bue, at der ikke søges om ligeså mange penge
hos vore donorer.

Diskussion:
Simon advarede mod at nedsætte portokontoen,
idet udsendelse af breve til folk er en god måde at
komme i kontakt med dem på.
Brian advarede mod at nedsætte valgbudgettet,
og syntes, at vi hellere skulle være mere ambi-

tiøse i valgkamp. Endvidere foreslog Brian, at der
bør afsættes midler til EDB, da den ene af maski-
nerne ser ud som om, at den kunne finde på at stå
af.
Katrine foreslog, at vi undlader at øge valgkontoen
- men i stedet øger den generelle arrange-ments-
konto.
Der foretoges afstemning mellem Brians og Ka-
trines forslag.
For Brians: 12, Imod 1, 1 undlod at stemme.

Budgettet kan ses ved henvendelse på Studenter-
rådets kontor (bygning 1.2.5)

6. Indkomne forslag
Fra Simon og Brian var der indkommet forslag
om :
1) -at ændre fagrådets navn fra “Medicinsk Fag-
råd” til “Det Medicinske Studenterråd”, og
2) -at ændre vedtægternes § 4 om Generalforsam-
lingen, linje 2, første punktum til: “Generalfor-
samlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel i
Medicinerorganisationernes Kommunikations-
organ (MOK).”
Efter en del diskussion om forslag 1) bragtes det
til afstemning. 11 stemte for, 1 imod og 1 undlod
at stemme.
Forslag 2) blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse
Formand: Simon blev valgt uden modkandidat.
Økonomisekretær: Bue blev valgt uden modkan-
didat.
Derudover blev Birgitte, Katrine samt Christian
(in absentia) valgt til bestyrelsen. Blandt de sidst-
nævnte udvælger bestyrelsen ved deres
konstituerende møde en kontaktperson til For-
enede Studenterråd, en kontaktperson til Studie-
nævnet for Medicin, samt et menigt medlem.

8. Valg af revisor
Jakob Diness blev valgt in absentia uden mod-
kandidat.

9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg,
herunder Bogladens bestyrelse.
Universitetsbogladens bestyrelse: Lisbeth blev
valgt. Da der var lidt forvirring mht. hvor mange
der skulle vælges, bemyndigedes bestyrelsen til
at udpege evt. manglende repræsentanter.

MOK’s bestyrelse: Louise og Bue blev valgt uden
modkandidater.

Det lagdes ud til næste fællesmøde at vælge re-
præsentanter til biblioteks-, bruger-, og fysisk
udvalg.

10. Nedsættelse af og valg til udvalg under
Det Medicinske Studenterråd
Generalforsamlingen nedsatte ingen udvalg.

11. Eventuelt.
Det blev besluttet, at der på næste fællesmøde
skal nedsættes et udvalg til kontakt med admini-
strationen.

Der blev indstillet til, at der blev etableret kon-
takt til andre studenterorganisationer i Danmark
såvel som i Sverige.

Endvidere bør der tilstræbes bedre kontakt til 2.
dels-studerende.

Dirigenten takkede for god mødedisciplin.

Næste møde:

 Fællesmøde
Tirsdag den 2. dec.1997 kl.15.00

Mødelokalet, bygning 1.2.15

Foreløbig dagsorden:

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Studienævnsmødet
4. Oprettelse af Kantineudvalg
5. Evt.

Ad 4: Alle der har lyst til at deltage i et
konstruktivt arbejde med at formulere bruger-
ønsker og -prioteringer til Panums kantine
opfordres til at møde op, herunder MOK-
skribenter !

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand for Det Medicinske Studenterråd

Forenede Studenterråd afholder
Generalforsamling og

fællesrådsmøde
Torsdag den 27. nov.'97 kl. 18.00

 i Fiol VII, indgang via Fiolstræde 22.
Frist for forslag: 17. november 1997.

Indre organer
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PRAKTIKANTER I TROPERNE ( PIT)

Kære PITér
Grundet sygdom blev PITmødet d. 5/11 aflyst. I stedet afholdes PIT-møde:
ONSDAG D. 12. NOV. KL. 18.00 hos HANNE, J. A. Schwartz gade 14, 2100 Kbh. Ø.
Alle nye som gamle PITére er velkomne.

Tilmeldning senest d. 11/11 til Hanne på tlf. 35430437.

MVH Hanne

P8'N undskylder!
FILMKLUBBEN P8�N:

Filmklubben undskylder den seneste tids uregelmæssigheder.
Vi prøver via en ny og forbedret intern struktur i foreningen
at forhindre lignende uheldige gentagelser.
Vi håber på fortsat opbakning fra vores trofaste medlemsskare.
Uden jer eksisterede P8�n ikke.

Venlig hilsen
Filmklubbens Bestyrelse.

Rusnews
BEDRE SENT END ALDRIG...

�Næsten� OG96-genforening...HURRA!!

Det vil glæde arrangørene at se følgende personer til middag:
 Daniel el Fassi, Søren Mehl, Emil Bartels,
 Martin Glud, Olaf Damgaard, Jesper Hern,
 Anna Lykke, Niels Grarup, Thomas Rasmussen,
 Rikke Bolding, Johan Poulsen, Klaus Jensen.

Datoen er torsdag d. 20. november klokken 1900. Kl 1915 befinder vi os IKKE
længere på adressen  Esbern Snaresgade 4, 3.tv, 1725 KBH V, så kom til
tiden... Aftenen vil byde på indtil flere overraskelser, som vi endnu ikke
vil løfte sløret for! Vi håber på en sjov og minderig aften.
 Hilsen Thomas & Dan

OG- MØDE!!!!!

Som nogen af jer måske husker, er det imorgen torsdag (kl. 16), at OG mødes i Glubben for at
være lidt produktive.
Så ta´ lige og trods J-dags bagstivverten og duk op,,,,
          Det var bare lige det  -------
                                           Hygge til vi ses og pas godt på dig selv i aften:

FAS!!!

SCOREBOG:
Nu er billederne for fase 1 færdige. Derfor er det tid til afhentning,
så  I kan tegnet et billede der matcher til fotoet. Hold-repræsentanten
eller en anden ansvarlig skal møde op i klubben enten torsdag d. 13/11
eller fredag d. 14/11 mellem kl. 15-17. Billederne samt tegning skal
afleveres mandag d. 17/11 i kantinen mellem kl. 9-14. DESUDEN skal der
afleveres penge til bogen. Bogen kommer til at koste 40 kr. pr. stk.
Husk nu at møde op, ja, det er meget meget vigtigt, hvis I vil have
Jeres hold i scorebogen.

Med venlig hilsen

Christina 31353945
Bent bent@mdb.ku.dk
Anne Mette abay@mdb.ku.dk

Scorebogen

Debat
�I HAR SNYDT MED PRØVEN !!!�

�Vi ved ikke hvem, men I har snydt med prøven, ellers ville I ikke have haft så mange rigtige
svar�.
Dette var den første besked vi fik til orienteringsmøde efter endt FADL SPV-kursus.
Velkommen til FADL, FADL repræsentanter og deres kommunikationsform overfor kommende
medarbejdere, fristes man til at tænke. Man sidder ikke tilbage med følelsen af, at kimen er lagt til
de mest varme relationer.
FADL vagtcheferne har tilsyneladende i dette semester givet samme prøve til samtlige SPV-kur-
sister. Selvfølgelig taler man med sine holdkammerater og spørger til prøven, men derfra til at
beskylde folk direkte for at snyde. Det skal man være varsom med.
Uden varsel skulle vi gennemgå en ny prøve. Ingen to-vejs dialog om problemet, ingen mulighed
for forsvar. Dette skete ikke uden protester. Men sanktionsmulighederne var desværre ikke til
stede. Alle gennemgik uforberedt den ny prøve og bestod, hvilket vel underbygger, at der ikke
var snydt ved første prøve. Alle kunne jo det fornødne stof !

Pointen med denne artikel er at gøre opmærksom på den respektløse og arrogante opførsel, vi
oplevede at blive udsat for.  Ikke konteksten i det egentligt skete:
At vagtcheferne har begået en  bommert og (naivt kan man fristes til at sige,) givet den samme
prøve uge efter uge. Dette erkendte de som uholdbart. At lade et hold være syndebukke og give
dem en ekstra prøve. Det er ikke rimeligt. �Det är principen�, som en svensk overlæge ville have
sagt.

At derefter i argumentationen begynde at sammenligne FADL-prøven med øvrige eksamener på
medicin studiet/ universitetet. En prøve hvor et spørgsmål kan lyde: �Er et drop et bolche man giver
patienten, eller et kateter man lægger i armen ?�. Hvad synes I selv ?
Som vores SPV-underviser sagde: �formålet med at der ligger en prøve til sidst, er at kursisterne
følger med undervejs i kurset�. Hvorfor forsøge at piske en FADL-prøve op til noget den ikke
er ?

Samtlige på holdet var harme og rystede over den måde vi følte os behandlet på, så et eller andet
må der have været galt. Denne artikel skal ikke opfordre til mudderkastning, ingen navne, ingen
nævnt, ingen glemt. Men vi vil opfordre FADL  repræsentanter til anstændig opførsel overfor
omgivelserne. Vi er voksne mennesker, ligesom jer. Vær konstruktiv i stedet for destruktiv i
kommunikationsformen. Tag denne artikel som et venligt vink med en vognstang.

Vi håber på fremtidigt konstruktivt samarbejde.
Venligst FADL-kursister fra DIA 21-97
Anders, Henrik, Hanus, Henriette, Jeppe, Maria, Maria, Marie, Mette, Morten, Nicolai, Nicolai,
Peter, Ulla.

STUDENTERKLUBBENS UDLÅN:

Åbningstider i december:

1/12   kl. 14-16
8/12   kl. 15-16
15/12 kl. 15-16
lukket fra 22/12- 5/1-98
12/1   kl. 15-16 (såfremt Lene H. ikke føder!!)

Fra 26/1-98 har vi igen normale åbningstider, dvs. hver mandag fra
kl. 14-16. I kan finde os i lokale 1.2.5.

På gensyn og god jul og godt nytår!

Studenterklubben

TIL MORTEN RUHWALD
Jeg var meget tæt på at give dig mudderkastning, for det er vel det du stiler efter når du isætter så
tåbeligt et indlæg i sidste uges MOK.

Jeg kunne have startet godt ud med at give dig et ucharmerende øgenavn og dernæst
være fortsat med alverdens uforskammetheder, jeg ville dog aldrig kunne fremstå så totalt uvi-
dende som du gør i dit brev, da jeg jo udmærket ved hvad jeg taler om.
Til din orientering er Panum Kantinen en studenterstyret kantine hvortil der hvert forår på gene-
ralforsamlingen vælges et antal aktive studerende til de 5 pladser. Det står alle medicin- og tandlæge-
studerende frit for at stille op.Generalforsamlingen indkaldes i MOK, og efter hvad jeg kan se af
dit indlæg har du minimum studeret på Panum i 2½ år, dette medfører at du mindst har haft
mulighed for at deltage i 2 generalforsamlinger; jeg har ikke set så meget som skyggen af dine
blonde krøller. På samme vis har du også glimret ved dit fravær i Det medicinske Studenterråd,
Studenterrådet er også åbent for alle studerende på Panum.

Men din så ganske klare mangel på viden om det du udtaler dig om kan selvfølgelig
være årsagen til at du er bange for at kommunikere direkte med kantinens bestyrelse og de aktive
i Studenterådet.

Du er alt i alt en af de evindelige brokkerøve, som aldrig er der når der skal handles,
besluttes eller arbejdes!!!!!  - Tænk over det..... Det kræver engagement at få indflydelse, og
indflydelse at få ændret tingene til ens egen fordel, dine behov...

Fortsættes næste side
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Nu til det mere konkrete:
Jo, vi (bestyrelsen i kantinen) vil meget gerne have et kantineudvalg som kunne komme med
konstruktiv kritik og forslag. Desværre er Det medicinske Studenterråd underbemandet med
studerende, der sidder i store træk 7 studerende og en lommetyv til møderne og de skal også lige
klare den nye studieplan, klager over 30 forskellige eksamener og tage stilling til alle studie-
relevante diskutioner i studienævnet og fakultetsrådet.

Hvis nu du indkaldte Kim Wildgård og de 4 sultne samt andre interesserede havde du
allerede opretttet udvalget, og jeg skal gerne lægge øre til kreative, gode forslag til alternative
løsninger.

Angående kundekritik, tja, tilfældige kunder vil bekræfte kritikken - men tilfældige
kunder vil også afkræfte kritikken i fællesskab med den øgede omsætning og stigende mængde
af kunder. Og i sidste ende kan vi ikke stille alle tilfreds, ikke dermed sagt at vi ikke kan forsøge.
Kritik af maden, pasta med laks, stuvet hvidkål (stor succes iøvrigt) og hummerhalesuppe, hvis
det ikke er afveksling hvad er så ???

En lille sang om økonomien, kantinen kører med et tilskud fra fakultetet, desværre har truget været
tomt længe og hestene bides på hele universitetet, derfor er tilskuddet blevet mere end halveret de
sidste år, og derfor skal maden og kaffepriserne i store træk betale alt personale, alle råvarer og
materiale og de fleste reperationer. Det er dyrt og vi laver faktisk arrangementer ud af huset for på
den måde at få lidt ekstra til karusselerne (de studerende), hvilket er med til at sætte priserne lavere
end de reelt skulle være.

Dette er årsagen til at der ikke er refill på kaffen, ved du egentlig hvad en pakke kaffe
koster, og at vi ind imellem vælger at undlade at indhente vikarer hver eneste gang der er sygdom.
En vikar koster hurtigt det dobbelte og eftersom vedkommende selvsagt ikke er inde i rutinerne
så laver de kun det halve, og nej fakultetet har ikke en kasse for ekstrapenge til vikarer og lign.
Den eneste måde at dette bliver ændret og vi kan gennemføre ombygninger som du omtaler og
vi har ønsket os i flere år er måske ved at der kom et gennemgribende studenterpres på fakultetet,
men som du selv er et glimrende eksempel på så vil nutidens studerende hellere sidde og surmule
henne i hjørnet og højst strække sig til et surt opstød i MOK, jeg tror ikke på at der kunne blive
engageret et studenterpres hos den nuværende gruppe af studerende. Tror du selv?

Angående åbningstider har der sammen med det meget studentermindede dekanat vi
har i øjeblikket snakket både længere åbningstider og forbedrede kantineforhold for såvel de
studerende som de ansatte i kantinen, og de gode ideer mangler skam ikke, men som jeg netop
har belyst så findes der kun få penge for øjeblikket, og som du måske har noteret dig blev de i
denne omgang brugt til at forsøge at lappe de hullede tage i bygning 1 og starte istandsættelsen
af denne gang, man kan vel dårligt finde en bedre illustration af hvor langt pengene rakte end de
metalskinner der sidder der hvor det nylagte gulv slutter og møblerne mangler, vel. Desværre blev
det heller ikke til flere satelitter og øgede åbningstider denne gang, men jeg har som bestyrelses-
medlem i kantinen holdt adskillige møder hvor planerne er blevet diskuteret. Hvis du kender en
anelse til Panum Instituttets historie er dette bare endnu et kapitel i følgetonen af ting der blev sparet
på eller bare aldrig råd til.

Bestyrelsen ser det som sit formål at drive en kantine hvor de studerende kan købe fornuftig mad
til rimelige priser. Vi har forsøgt mange ting, for eksempel dine temadage, vi havde i en periode
suppedage og fiskedage; men resultatet var tydelig nedgang i salget disse dage. Vores bestyrer
fik den gode ide at indrette vores disk med indhold efter anbefalingerne fra kræftens bekæmpelse,
vi har aldrig haft så meget brok. Noget så enkelt som at fjerne remouladen fra smørrebrødet måtte
vi gøre over to gange for kunderne var meget utilfredse da vi første gang blot stillede tuberne ved
siden af. Sådan er der så meget og jeg bør i samme sætning lige gøre opmærksom på at der er
mange glade, behagelige kunder.

Men alt i alt er det svært at tilfredsstille alle og jeg må gang på gang indrømme at største-
delen af de medicinstuderende ikke er særligt tolerante, ikke særligt sundhedsmæssigt orienterede
når det gælder mad og stadig hellere vil have fiskefilet med remoulade end det som anbefales af
kræftens bekæmpelse. Jeg ville ønske at vi kunne udnytte det fulde potentiale af det ansatte
personale i kantinen, de er faktisk veluddannede og vores kok ville gerne lave større kulinariske
oplevelser end det er muligt idag; men det kræver et publikum som køber maden, og det er ikke
tilfældet. Faktisk var hummersuppen lavet på udsøgte råvarer, istedet for pulver som er de stude-
rendes lod til hverdag, men du ville nok have haft pulversuppen som du kender den og dermed
har du selv bekræftet det faktum, som belyst ovenfor.

Jeg kunne godt skrive yderligere til besvarelsen af dit lidet charmerende oplæg fra sidste uge men
jeg vil spare resten af MOKs læsere og istedet opfordre dig til at organisere kantineudvalget og
kontakte mig, så snart du har noget mere konkret. Jeg vil med glæde være med til at forbedre
kantinen.

Med et ønske om en mere konstruktiv kommunikation i fremtiden.
Med venlig hilsen Lisbeth Ludvigsen.

Steen & Stoffer Classic

Steen & Stoffer Classic

Dialog & Steen & Stoffer Classic
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JA SÅ ER DET EFTERHÅNDEN
2 ÅR SIDEN AT

PRINSESSE ALEXANDRA
& PRINS JOACHIM

BLEV SMEDET SAMMEN.
DET FEJRER MOK-REDAKTIO-
NEN MED EN FESTLIG LILLE

BILLEDKAVALKADE



12 J-Dag

Traditionen tro afholder Studenterklubben i tæt samarbejde med Husgruppen
& De forenede Bryggerier

J-Dag Onsdag d. 12/11 fra klokken 12-?
Underholdning hele dagen!
15:00: Frelsens Hær kigger forbi og afsynger et par julesange!
Hele eftermiddagen vil der være æbleskiver & Glögg samt muligheden for at
klippe og klistre julepynt til juletræet.
23:59 falder den første sne!
Da der ligeledes traditionen tro plejer at være "run" på døren opfordres folk til at respektere
dørfolkene og følge deres anvisninger. Husgruppen forbeholder sig ret til at lukke døren, når

lokalet er fyldt. Venner er velkomne, men kun i følge med folk med gyldigt studiekort.
Kom Glad, Kom frisk. Vi glæder os til at se jer.
Kærlig hilsen
Husgruppen


