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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 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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5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR 3. sem. HR

4. sem. HR

2. sem. HR

MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 15 årg. 29
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: Filip Krag Knop

Denne                               redaktion:
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider fra uge 47

Dag/dato Træffetid TelefontidVejleder

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

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

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

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

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLD-
SÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af
undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studenter og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden d. 10.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret, kan man blive holdsat på
semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding
sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studenter eller
enkeltfagskursister. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive
tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må
overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i
studievejledningen for yderligere informationer.

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 10 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom
på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på
studiet sommeren 1994 eller senere gælder det, at du skal have bestået kemi og anatomi I
senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, d.v.s. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister
p.g.a. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller
som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan
kun undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN

Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig
om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du er
blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen,
dog senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamens-
forsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, skriv selv: SYG (SKAL
IKKE RETTES) øverst på opgaven og aflevér opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal
du omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgave-
besvarelsen ikke blive bedømt.
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende
fornyet lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også
at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere
varighed� respektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. For de fleste fag kan der senest 5 dage før syge/reeksamen oplyses om
eksamensformen; ved personlig henvendelse til de berørte fag eventuelt tidligere.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksa-
mensforsøg i det pågældende fag og det er en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt,
men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær eksamen (mundtlige) eller
7-10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne (skriftlige).
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for
at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen men, såfremt du
er berettiget hertil, selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre (bekendtgørelsesbestemt på 2, 6. og 13.
semester). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamens-
fag) ikke være reeksamen, nemlig retsmedicin og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal
både spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den
gennemførte spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver
skal beståes i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to
selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du
er dumpet. Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og begrundede (velbegrun-
dede).
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og
dets forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (d.v.s. karakteren eller tentamen-resultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks.
kvaliteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det
pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamenens afholdelse, da der er tradition for
at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksa-
mensformænd/kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om
eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en
klage, trods henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den
individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest
2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de
skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker
at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes
stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakte-
ren, at hæve den eller at tilbyde omeksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af
klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig.

1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1. års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Redaktionelt
For at kunne trykke MOK skal det opsættes på et antal sider 4 går op i; 8, 12, 16 osv. Í denne
uge var det desværre så uheldigt, at de indlæg, der var til bladet gav 9 sider. For ikke at skulle
spilde tre sider valgte redaktionen, at udskyde to ikke-aktuelle indlæg. Et referat fra studie-
nævnet fra den 22. oktober og en rejsebeskrivelse fra IMCC. Begge indlæg vil blive bragt i
næste nummer om en uge.

Red./Nikolaj Bak

MOK & studiet
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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, eksamensbreve 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
(årskortfornyelser 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 eksamens-
kontoret 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

HAR DU FORNYET DIT ÅRSKORT?
Vi har erfaret, at der er flere studerende, der stadig ikke har fornyet
årskort for året 1997/98.

Vi skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at een af betingelserne for at
gå til eksamen, er at man er i besiddelse af et fornyet årskort.

Hører du til dem, der ikke har et fornyet årskort skal du derfor straks
henvende dig til eksamenskontoret (ikke Matriklen) og få det ordnet inden du
skal til eksamen.

Med venlig hilsen og på vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: (353)27062
Fax: 35327070
E-mail: mso@adm.ku.dk

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
godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kur-
ser 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-
sekretariatet.

Fase I
3. Semester Studerende
Glem ikke jeres sidste opgave:
�Find Din Indre Nisse�

Den 6 December flytter Julemanden og hans hjælpere til studenterklubben og beder alle 3.
semester medicinere til at smide facaden og lade nissen komme ud.  Der vil selvfølgeligt være
glügg, sild, flæskesteg og de andre julegoder. Desuden er der blandt andet:

* Nisselands bedste DJ
* Nisse-limbo
* Nisse udklædnings konkurrence, med sødeste nisse, grimmeste nisse, mest nissede nisse,
osv.
* Julestemning så det er næsten ikke til at tåle.

Så samle med din holdkammerater den 6 Dec. og kom til nisseland i din bedste nisse stil.

Kontakt din personlige HR-nisse for mad og billetter.

Fase II
FARMAKOLOGI, BYTNING AF FORELÆSNINGER
7. SEMESTER:

05.12: Almen toksikologi v/J. Schou
09.01: Alkohol/alkoholmisbrug v/S. Edelfors

NØGLEKORT TIL STUD.MED. TILKNYTTET KØ-
BENHAVNS KOMMUNE

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

8. SEMESTER - PENSUM I FARMAKOLOGI

Farmakologisk Institut ønsker at præcisere, at pensum til eksamen i farmakologi omfatter
B.G. Katzung ed.: Basic and Clinical Pharmacology. 6 ed. med de i læselisten angivne af-
grænsninger, Pensumbeskrivelsen, Noter i Farmakologi og Noter i Toksikologi.
Niels Lomholt, lektor

Efterlysning
SAVNER SORT RYGSÆK

Onsdag aften den 12/11-97 forsvandt min rygsæk fra Studenterklubben. Rygsækken er sort,
med brunt skind forneden, af mærekt Invicta.

Den indeholder bl.a.:
Bevægeapparatet af Finn B-M,
Blå mappe + noter,
Sort InWear-jakke + halstørklæde og
Time manager

Hvis nogen har fundet rygsækken eller blot noget af indholdet må I meget gerne henvende jer
til:

Louise Havnkrog Jensen
Solitudevej 2, 1. tv.
2200 Kbh. N
35 36 05 74

Studiet
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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
måned. 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.

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Vi byder stadig velkommen til vores nyansatte Vagtsouschef Jakob Lundborg, som blev ansat
den 1. november.

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...

Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer.
Når du er på vagt og patienten er egnet til at have følgevagt med på (se nedenstående retnings-
linier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en
følgevagt ud til dig. Ring derefter til Vagtbureauet og sig, at du kan have en følgevagt med.
HUSK hvordan det var, da du engang selv skulle have dine følgevagter.
DU kan være en kæmpe hjælp for dine nye kolleger, hvis du gør den lille indsats som
beskrevet ovenfor.
GIV de nye VT-ere en hånd med på vejen.

Regler for afvikling af VT-følgevagter:
En ventilatør skal have 100 VT-timer, for at kunne have en følgevagt med.
Man skal have 4 følgevagter á 3 timer.
Man kan holdsættes efter 3 følgevagter.
Alle patienter skal være intuberede eller tracheostomerede (ingen krav om respirator).
Man kan afholde 2 følgevagter i træk. ( 6 timer).
Man skal møde 2 timer før på sin første vagt.

VAGTSTATISTIK

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen:10/11-97  - 16/11-97

ma tir ons tor fre lør søn ialt %
07-15 bestilt  6  1  8  3  4  13  10  45
07-15 udækket  2  0  1  0  0  2  0  5 11
15-23 bestilt  10  12  13  7  15  16  9  82
15-23 udækket  1  0  2  0  0  0  0  3 3,5
23-07 bestilt  10  13  12  12  16  16  12  91
23-07 udækket  0  0  0  0  0  0  0  0 0
ialt bestilt  26  26  33  22  35  45  31  218
ialt udækket  3  0  3  0  0  2  0  8 3,5
dæknings %  89  100  100  100  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:    10/11-97 - 16/11- 97

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold  5  3  4  5  5  4  4
arbl. vagter  15  11  11  14  16  14  13  94
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: 94
Arbejdsløshedsprocent: 75 %

Følgevagter kan afholdes på VT-flyverhold, P-dialyseholdet og Afdelingshold.
Man må tage på Følgevagt efter den 2. kursusdag. (VT-kurset er nu på 4 hele lørdage).

Vagtbinding:
Der har været lidt usikkerhed omkring reglerne for vagtbindingen både på SPV- og VT-
området.
SPV-Vagtbindingen. Der skal afholdes 12 stk. vagter indenfor 3 måneder efter sidste følge-
vagt.
VT-vagtbindingen. Man skal have været skrevet op til 24 vagter indenfor 8 måneder efter
sidste følgevagt.

Undskyldning:
Vagtcheferne skal hermed overfor SPV-hold DIA-21-97 beklage beskyldningerne om snyd
med SPV-prøven, samt at holdet til orienteringstimen fik udleveret en ny prøve.

Med venlig hilsen

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

Vagtchefernes træffetider:

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

FADL
Vagtbureauet
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CARDIOLOGIHOLD     4102
INTENSIV AFD. 542,  HVIDOVRE HOSPITAL
- HAR BRUG FOR DIG !!

Vi søger 3 nye holdmedlemmer, til indsupplering hurtigst muligt

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
Vi tilbyder:
- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)�-oplæring i 0PDM

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

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 20. nov. 1997 kl. 12.00 til VB.

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

HÆMODIALYSEHOLD 4202, HERLEV,
SØGER 2 NYE STIKKEGLADE MEDLEMMER.

Vi er et lille hold med 3 medlemmer, der kan lide at arbejde selvstændigt og være fri for
nattevagter. Vi fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling, og får hver måned
et meget varierende antal planlagte vagter, foruden at vi skal dække alt hvad der er af sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 ptt, observation og alm. forplejning
undervejs i den 4 timer lange dialyse. Det drejer sig stort set kun om kroniske HD ptt..
Afdelingen er under ombygning, og vil pr. 1.12.97 have kapacitet til 24 patienter.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi vil indsupplere 2 nye medlemmer,- den første
allerede pr. 1.12.

Arbejdstider Man-fre 07:30 - 15:00 og 15:00 - 22:30
lør 07:30 - 15:00, søn 15:00 -22:30

Krav -min 200 VT-timer
-fase II, 8 - 11. sem.
-bestået farmakologi, eller at denne  beståes indenfor ½ år.
-ca. 4-8 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog  8 vagter/mdr.)
-du skal være FLEKSIBEL !!

Oplæring 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist Torsdag 27. nov. 1997 kl. 12 på VB.

Herefter afholdes ansættelsessamtaler på afd. B/D 111, KAS Herlev.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Peder R. 38 34 55 99 # 320, eller Casper P. 31 35 38
84.

Husk lige;  Herlev er ikke så langt væk som du bilder dig ind.
Hæmodialysearbejde er ikke kun for folk med IQ>130. ( selvom det hjælper)
Og.....man bliver ret god til at stikke.

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. medici-
nering, 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 eventu-
elle 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.
2. 7½ times vagter. Hovedsagelig aftenvagter, ingen nattevagter  og ingen
 vagter fra lørdag eftermiddag 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.

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.

UGANDA REFUGEE PROJECT

I Sydvestuganda befinder sig i dag ca. 10.000 flygtninge fra Rwanda, Etiopien, Kenya og
Somalia. De bor i to Settlement-camps, hvor de lever af små  jordlodder som de har fået tildelt
og ekstra forsyninger som de modtager fra rødekors. Uganda redcross administrerer lejerne
.I hver af de to lejre er der en sundhedsklinik, der drives af jordemødre og sygeplejersker.
Klinikken tilses hver 14. dag af en læge og hver 4. uge af en psykiater. De tager sig af de mere
alvorlige tilfælde.
Et projekt for medicinstuderende er startet op i disse to lejre. Det er altså muligt for dig at
arbejde sammen med jordemødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og andre medicinstude-
rende i disse lejre.
Arbejdsopgaverne består i sundhedsoplysning, antenatal-behandling, deltagelse i
immuniseringsprogrammer, etablering af drikkevands forsyning, ernæringsstøtte, deltagelse i
sociale aktiviteter for flygtninge og oplysningskampagner om seksuelt overførte sygdomme.
Sundhedsproblemerne i lejerne er: malaria, respiratoriskesygdomme (tuberkulose), diarre,
og seksuelt overførte sygdomme.

Rotationsperioderne er: 07.12.97-18.01.98
08.03.98-19.04.98
07.06.98-19.07.98
16.08.98-27.09.98

Den første uge af rotationen tilbringes på universitetet i Mbarara med et kort introduktionskur-
sus. Projektet kan kun søges at studerende som har bestået farmakologi og mikrobiologi.

Flere oplysninger: Hent en informationsfolder og kig i vores (=SCORP/Public Health)
informations mappe  på IMCC kontoret. Eller vores homepage:
http://www.imcc.dk/copenhagen/scorp/scorpho.htm

Jakob Maraldo IMCC-SCORP

IMCC

Annoncer
ER DU VED AT VÆRE DESPERAT ELLER ER DU
BARE TIDLIGT UDE ???

Her er en chance for sikker succes til patologi-eksamen:

Per Christoffersen �Generel og speciel patologi � (to bøger)  Ialt 600 kr.

Peter J.  Tlf. 31 20 14 14

MANDUKTØR I ANATOMI I SØGES

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

BOGMARKED

FASE I :
Bevægeappratets anatomi (F. Bojsen-Møller, 9. udg.)..................kr.   400
Terminologica Anatomica (Sørensen & Høeg, 4. udg.)................kr.     30
Muskeloversigt (Weismann)..........................................................kr.     10
Medicinsk anatomi 2 (Egeberg & Mathiessen, 1. udg.)..................kr.  350
Neuroanatomy for medical students (Wilkinson, 2.udg.)...............kr.  170
Colour Atlas of Brain and Spinal Cord (England & al, 1. udg.).....kr.  300
Kemiske data (Nielsen, 3. udg.).....................................................kr.     40
Fysisk kemi for biologer (Andersen)..............................................kr.    30
Människokroppens Anatomi (Ingelman-Sundberg)........................kr.  100
Introduction to Psychology (Atkinson & al, 10. udg.)...................kr.   170
Medicinsk filosofi (Wullf m.fl., 1. udg.).........................................kr.  180
Medical biology of the Cell (Alberts & al, 2. udg., indb.)..............kr.  250
Histologi (Geneser, 2. udg.)............................................................kr.  450
Textbook of Biochemistry with clinical correlations
                                           (Devlin, 3. udg.)...................................kr.  275
Documenta Physiologica (3. udg.)..................................................kr.    10

FASE II :

Immunobiology (Janeway & Travers, 2. udg.)...............................kr.  200
Medical Microbiology (Mims & al, 1. udg.)....................................kr. 250

Alle bøger er i en god stand.

Ring til mig på :    33 25 82 17     -      Helle

MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL TVÆRFAGLIGT
FORSKNINGSPROJEKT VEDR. HÅNDEKSEM.

Du skal bl.a forestå hudfysiologiske målinger i perioden jan.-maj 1998. Arbejdstid ca. 15
timer ugentlig. Fleksibilitet må påregnes. Løn svarende til SPV-dagarbejde. Kort skriftlig
ansøgning stiles til læge, klinisk assistent Elisabeth Held, Dermatologisk afd. Gentofte Amts-
sygehus, Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup. For nærmere oplysninger tlf.: 3977 3213

VB, annoncer & indre organer
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Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 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
Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Lars von Trier:

Breaking the waves
Torsdag den 20. november kl. 20.00

"Breaking the Waves" foregår i de tidlige 70'ere i et for-
tættet og religiøst samfund på en fjern kyst i det nordlige
Skotland, og fortæller historien om Bess (Emily Watson),
en ung naiv og uskyldig pige og hendes dybe oplevelse af
kærligheden. Bess lever i en snæver, calvinistisk verden,
godt beskyttet af familien; hendes mor, bedstefar og en-
ken og svigerinden, Dodo. Hun forelsker sig i Jan (Stellan
Skarsgård), en erfaren og noget ældre verdensmand og
 boreplatformsarbejder, der er fortryllet af Bess' uskyldig-
hed og renhed. På trods af modstand fra det lille sam-
fund, gifter de sig og er meget lykkelige, men en ulykke
på
boreplatformen lammer Jan.
Længde: 2 t. 38 min.
Censur: Tilladt over 12 år
Priser: Grand Prix ved Cannes Film Festival 1996

PIT, PRAKTIKANT I TROPERNE.

Referat af PIT-møde d. 12.nov. 1997.

Tilstede: Tine, Ann-Britt, Jakob, Mads, Mette og Hanne. Senere Christian.

1. Ang. PIT-udtaget fra Århus, Hanne Frandsen. Vi beslutter, at vi vil forsøge at få refunderet
hendes forgæves rejse fra Århus til Kbh. d. 5/11 for at deltage i et aflyst PIT-møde. Hanne
kontakter IMCC-formand mhp. dette.

2. Vi har kontakt til to interesserede kontaktpersoner i Århus og Odense.
Århus: Hanne Frandsen
Odense: Gitte Bjørn Larsen
Mads skriver brev til dem ang. årets gang i PIT samt forbereder dem på, hvordan det egentlige
PIT-arbejde i Århus/Odense opstarter i det næste semester. Inden da skal vi have kopieret hele
Infomappen og sendt den til kontaktpersonerne. Kontaktpersonerne skal indbydes til vores
julefrokost. Kontakt til IMCC-formand mhp. at få betalt deres rejseudgifter til møder i Køben-
havn (Hanne).

3. Vi har 4 ledige pladser på hospitaler i efterår 98 efter udtagelsen i oktober.
Indien: Oddanchatram 2 pl.
Kotagiri  1 pl.
Uruguay: Montevideo  1 pl.
Der skrives brev til de 8 prs., der har fået afslag på at blive udsendt. De tilbydes restpladserne.
Brev udformes med en slip, der skal sendes tilbage senest d. 14/12 (Hanne). Ses til næste
møde. Herefter slås restpladser op i MOK, Acuta og OBS.

4.  Julefrokosten: Onsdag d. 17/12 kl. 18.00 hos Tine Krogh, Gråstensgade 6 4.tv. Kbh. V.
Ved tilmeldning uddelegeres hvad hver især skal medbringe af mad. Alle aktive PIT´ere,
gamle PITére m. interesse for PIT (% læger), alle der skal ud og alle nyligt hjemkomne PITére
skal inviteres.
Foreløbig liste over prs. der skal have en skrifligt invitation ( Tine og Ann-Britt):
Allan Leifeldt Martin Glud H a n n e
Fransen (Årh)
Malene L. Andersen June Marthin Gitte B.
Larsen (Odense)
Bolette Søborg Jan Green Toft
Nanna Valeur Mishsa Møller
Britta Eilersen alle (fra Kbh.) der skal ud F98, E98 samt F99.

5. Årsberetning 1997 laves til IMCC (Mette).
Antal aktive: ca. 12
Antal passive: ca. 20

6. PIT havde en stand på Temadag i okt. samt var med i lysbilledshow. Vi fik vist kulør samt
udleveret nogle af vores nyproducerede brochurer.

7. Praktiske opgave før næste møde:

Opdatere udsendelseslister (Mette)
Skrive afslagsliste (Mette)
Sende brev med information om de nyudtagne til hospitaler samt julekort
Indien - Mette
Afrika- Mads og Hanne
Montevideo- Tine
Julekort til de hospitaler der ej aktuelt skal modtage studenter E98. Kotagiri, Oddanchatram
samt Mvumi. (Jakob)

8. Ang. vores (manglende) Internet hjemmeside. Kontakt (Mads) til Internetansvarlig Bolette.

Næste møde er JULEFROKOSTEN onsdag d. 17/12 kl. 18.00 hos Tine, Gråstensgade
6, 4. tv. Kbh. V. Tilmelding senest d. 10/12 på tlf. 31214014.

Hanne

Basisgrupper

HAR DANMARK VERKLIGEN ET LANDSLAG I
HOCKEY?
VAR ÄR DET I SÅ FALL?

Detta och andra liknande frågor diskuterar vi i vår än så länge namnlösa svenska förening.
Vil du delta i denna intressanta debatt, kom då till Kantinen måndag den 24:e kl 15.

Indre Organer
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SCOREBOG 1997:
TIL ALLE FASE 1�ERE:
Nu er det alts  sidste chance for at hente billeder og adresselister!!!!!! Som vi skrev i sidste uge,
skulle I have hentet billederne i klubben torsdag og fredag, men ak...... flere hold mangler at
afhente billeder. Da vi nu alle har travlt  med eksamenslæsning og da vi gerne vil have en
scorebog inden 1998, beder vi Jer alle om at rubbe neglene og få hentet billederne og indsamlet
penge til betaling (40 kr. pr. stk.). Billederne SKAL afhentes i klubben kl. 15-17 på fredag d.
21. nov. og pengene SKAL afleveres senest mandag d. 24. nov fra 12-15 i kantinen. Møder I
ikke op, får I ikke jeres billede i scorebogen!!! Hvor svært kan det være!?

TIL ALLE FASE 2�ERE:
Nu er jeres billeder fremkaldt og I kan nu hente dem plus adresselister i klubben på fredag d.
21. nov mellem 15 og 17. Betaling kan foregå fre. d. 21 eller SENEST mandag d. 24. nov i
kantinen kl. 12-15 (prisen er 40 kr. pr. stk.).

Har I nogle spørgsmål eller problemer ang. scorebog kan vi kontaktes på:

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

MUSIK PÅ PANUM!?

Vidste I - at der findes et øvelokale på Panum-instituttet?
n at det er gratis ?
n at man kan øve når som helst udenfor eksamensperioder og efter endt undervisning
?
n at det eneste der kræves for at få plads er, at der er minimum en medicinstuderende
i bandet.

Studenterklubben administrerer øvelokalet. Send en ansøgning til os og vedlæg kopie(r) af
dit(Jeres) studiekort. Vi melder tilbage til Jer så snart vi har fået det hele koordineret.

Periode :       1. feb. �98-1.feb. �99

Ansøgningsfrist : 1.jan �98

STUDENTERKLUBBEN 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!

Rusnews
OG - MØDE

Vi skal lige have aftalt det sidste omkring vores svip-tur.... vi holder derfor et lille rart møde i
Glubben fredag d. 21 kl. 15 - i ville jo nok hænge ud dernede alligevel..
Vi kan så passende diskutere hr. Rudolphs udtalelse: �lortene op i hundene, hundene ind i
bilerne og bilerne op i mig�....
                                                  HYG!   FAS!

TIL ALLE VINTERTUTORER:

Hvis I mener, at Jeres russerer fortjener at komme i  scorebogen, så skal I aflevere en
adresseliste samt billede (en tegning vil være okay, hvis det ikke er muligt at opstøve et billede)
senest på fredag d. 21. november mellem klokken 15 og 17 i klubben. Prøv nu lige at skaffe
et billede, så vil russerne elske jer!!
                Mange kærlige hilsner, Christina (tlf. 31353945)

JULEFROKOST

SIMS tager nu en gammel tradition op igen og holder julefrokost for alle medlemmer.
Det nærmere program for aftenen er endnu ikke fastlagt, men vi arbejder i øjeblikket på nogle
forskellige ideer til lidt socialt idrætssamvær før spisningen.
Vi håber at så mange SIMS�medlemmer som muligt vil bakke op om arrangementet og
allerede nu sætte kryds i kalenderen  d. 11/12 �97
Vi regner med at have mere information om programmet i næste uge.

Med venlig hilsen
Julefrokostudvalget

KANTINEDEBAT
-Kære Lisbeth Ludvigsen.

Det glæder mig at der efter 7 ugers venten, endelig kommer svar på tiltale.

Ja, jeg er en ignorant, en usaglig brokrøv der sidder i hjørnet af den studenterpolitiske arena og
surmuler - og ja, jeg har ikke en hujende fis forstand på hvordan kantinen bestyres, ejheller på
hvordan det medicinske studenterråd fungerer.
Men hvis det kun er ved valget den ene gang om året at kantinebestyrelsen viser flaget; så er
det skuda� klart, at den gennemsnitlige medicinstuderende blond(in)e ikke fatter at kantinen er
under aktive studenters ledelse og ikke i hænderne på en ond multinational koorporation.

Du har tilsigtet fundet mine indlæg en smule sarkastiske og overdrevene, af den grund har du
sikkert prioriteret din vigtige tid til andet end et svar. Men det der stadig undrer mig meget og
provokerede til mit sidste indlæg var, at �De Fire Sultne� og Kim Wildgårds mere saglige
indlæg på samme måde blev forbigået i tavshed.

Forstå mig ret, jeg har stor respekt for det heftige arrangement Det Medicinske Studenterråd
har lagt i bla. flere læsepladser og den yderst tiltrængte studiereform - kudos folkens! Derfor
er det også, så absolut tamt af os uaktive studerende (man kunne være fræk at sige studerende
studerende) at vi ikke får vores fede røve op til studenterrådet og melder os ind i bestyrelserne
og herved får noget indflydelse.

Personligt fik jeg min magtliderlighed styret da jeg i 1983 var suppleant for 4.b�s elevråds-
repræsentant på Stolpedalsskolen i Aalborg. Lige siden dengang er mit politiske engagement
kommet efter min videnskabelige karriere. Den smule fritid jeg har, forsøger jeg at lægge
andetsteds end på Panum - dette sker for ikke at ende som socialt handicappet fagnørd om 4-
5 år (muligheden foreligger).
Jeg er sikker på, at mine sociale facetter har godt af at blive plejet i et studenterpolitisk forum,
men idet mine interesser ligger andetsteds, prioriterer jeg egoistisk min tid her - jeg er vel en af
de forkælede postdemokratiske unge der forvirret bader i tidsåndens meningsmæssige va-
kuum, mens de stolte konservatister holder hjulene igang?

Man kunne være frisk at spørge, om du og dine aktive kumpaner, ikke bare engangimellem har
lyst til at stoppe al studiepolitisk aktivitet, hoppe med på det hotte paradigme og lade tingene
flyde? (Det ville få nasserøve som mig til at mærke hvor let vi egentlig har det.)

Nå, til sagen. Tak for den bragende indføring i tingenes tilstand på den anden side af kantinens
disk. Økonomien er åbenbart så fucked, at de studerende spises af med pulvermad og tvinges
til at hente vand på toilettet for herved at hæve kantinens salg af Harilds kildevand (berettiger
dette ikke kritik!). Potentielle kunder flygter ned gennem tunnelen, og det vil de blive ved med
hvis der ikke ændres på tingene.

Jeg fik en kantinesludder med Brian Bjørn, da vi pissede over kors til J-dag - han er en dybt
sympatisk mand der, meget large, bagatelliserede mine personlige angreb i det sidste indlæg i
MOK. Selv har han ikke tid til personligt at engagere sig i sagen, men han gentog sin invitation
til næste møde i rådet. Jeg vil gøre alt for at være der, og hermed samtidigt opfordre Kim
Wildgård og de resterende Tre Sultne til også at møde - lad os små hjul flytte de store ting.

Jeg kunne tænke mig at igangsætte en spørgeskemabaseret evaluering, for herigennem at
klarlægge om kunderne nu er så tilfredse som du påstår. Er din påstand korrekt: Så sy min
mund med sejlgarn. Er den forkert, vil undersøgelsen kunne danne et billede af forbedrings-
mulighederne og ikke kun brokrøvenes ønsker.

Med håb om kærlighed og fred i juletiden � specielt efter den nye Ciabatta sandwich med
pastrami er blevet introduceret.

Morten Ruhwald 507.
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