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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".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 21 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: Dani Fassi

Denne                               redaktion:

20.00 P8'n viser
Casablanca med
Bogart & Berg-
man

20.35 TV2 sender
direkte når
Danmark lamme-
tæver Skotland på
Ibrox

Super FCK
møder bonderøv-
ene fra Århus
Fremad  i Parken
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KYLLE KYLLE
MOK omkring Påske
Ja så nærmer påsken sig, og i den anledning er der lige et par praktiske ting:
MOK udkommer ikke i uge 15, dvs onsdag d. 8/4-1998.
Til gengæld er vi banen igen  ugen efter onsdag d. 15/4-1998. Deadline er mandag d. 13/4,
klokken 14  og det er jo som de fleste ved 2. påskedag.
Da vi ikke kan komme i vareindleveringen den dag  skal alle, der sender deres indlæg med Det
Kongelige Danske Postvæsen, sørge for,  at vi har jeres indlæg senest onsdag d. 8/4-1998, altså
den dag hvor der ikke kommer MOK. Hele denne situation kan selvfølgelig blive endnu mere
speget hvis en storkonflikt rammer landet. Konfus? så drik noget vand. Ha� en rigtig wauw påske.
MOK red/Jon

Redaktionelt

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,
planlægning fase I, 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 fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid: tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Pernille Bjerregaard, studentersekretær
Træffetid: Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: dagligt 10.00 - 14.00

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 14

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

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard Aflyst pga. kursus

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

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

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

OBS !!! Jon Prause behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign ) samt
forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : A) Christian Engell har orlov fra d. 2. Feb 1998 til d. 1. Sep. 1998 .
B) Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

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

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLD-
SÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervis-
ningen 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 seme-
steret 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 enkeltfagskur-
sister. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensations-
udvalget 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.

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev 9 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. forsøg.  Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamens-
forsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives.  Du skal derfor
være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Studienævnet

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

Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Fordelingen på hold til dette semesters kliniske grundkursus er nu afsluttet, og listerne er hængt
op på tavlen i vandrehallen.

Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. semester fandt sted, skal du straks aflevere din nye
adresse til undertegnede, så klinikudvalget kan sende dig brev om kurset.

Skulle der (mod forventning) være behov for at bytte periode, kan det ske ved at udfylde og
aflevere en bytteseddel senest
 fredag den 27. marts kl. 12.00
til undertegnede i lokale 9.1.41. Byttesedlerne kan hentes på opslagstavlen ved kontoret. Der kan
kun byttes, hvis man finder en at bytte med!

Eksamenskontoret modtager kopi af fordelingen, så placering af eksamen så vidt muligt kan ske
hensigtsmæssigt.

Eventuelle efter-afmeldinger skal ske efter mandag den 30. marts direkte til det relevante klinik-
udvalg.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

Som Mugge Tværflæsk altid sagde:
"Har du våde bukser skal du ikke gå ud i frostvejr"

MOK & Studiet
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VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

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

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

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

Fase II

BYTNING AF FORELÆSNINGER I MEDICIN OG
KIRURGI - 12. SEMESTER, FORÅRET 98

Torsdag d. 02.04. kl. 08.15 - 09.00 forelæser professor Finn Gottrup i stedet for  professor Torben
V. Schroeder.
Emnet er �sårheling og behandling�.

Torsdag d. 16.04. kl. 08.15 - 09.00 forelæser professor Torben V. Schroeder i stedet for professor
Finn Gottrup.
Emnet er �iskæmi af tarm og nyre�.

Venlig hilsen

Rita Dalhammer
Sekretær for Klinikudvalget Rigshospitalet

KÆRE ALLE MEDICINSTUDERENDE PÅ
FASE II

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er stedet, hvor du kan komme og øve dig i de praktiske
procedurer, du har brug for i klinikken. Eksempelvis:

venflonanlæggelse
sutur
knudebindingsteknik
kateteranlæggelse
genoplivningsteknik
gynækologisk praksis

Desuden har vi en PC-sal med 14 computere, hvortil hører et væld af interaktive CD-rom-
programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Hverdag Weekend

PC-salen 13-21 10-18
Laboratorierne
Øvede (alle dage) 16-21 10-18
Uøvede (kun tirs- & torsdage) 16-21 ¸

For at undgå ventetid, bedes I ringe og bestille tid på hverdage mellem kl. 13-18 eller weekends
mellem kl. 10-18 på tlf. 3545 5407.

Torsdag den 26. marts tilbydes kurser i venflonteknik for alle studerende på fase II. Ring snarest
på ovenstående telefonnummer for at blive tilmeldt.

Venlig hilsen
studentermedhjælperne

KEND DIT VENFLON!!!
Tilbud til alle fase II studerende:
Torsdag d. 26.3. afholdes undervisning i venflonanlæggelse på Laboratorium for Kliniske Fær-
digheder. Du vil få råd og vejledning samt mulighed for at øve dig på vores kunstige arme.
Kurserne afholdes kl.16-17:30 samt 18-19:30. Da der er begrænsede pladser, så skynd dig at
melde dig til!!! Tilmelding kan ske på tlf. 35455407 senest onsdag d. 25.3. Vi glæder os til at se
dig!

Venlig hilsen
Studentermedhjælperne

Bøger
NYE BØGER FRA

             

Boganmeldelse af Ole B.Pedersen, læge.

NÅR DU HAR DEN,
BRUGER DU DEN IKKE,

MEN NÅR DU IKKE HAR
DEN, SAVNER DU DEN.

Som student arbejdede jeg som lægevikar, idet det dengang og formegentligt stadigt er den
måde man løfter sig ud af den studentikøse inerti. Det er desværre sådan at, hvis man skal
være god til medicin så er det ikke nok at læse de tykke bøger og de kliniske færdigheder man
opnår i klinik og ved at følge en ældre læge er begrænsede. Under mine lægevikariater tog jeg
kvantespring i min faglige kundskaber og det vil jeg også råde andre til. Desværre fandt jeg
det svært at kende mine begrænsninger, specielt eftersom mine ældre kollegaer var over-
strømmende med roser og tillid. Så jeg kom en dag til at stå tilbage med anger og selvbebrej-
delse, da jeg havde behandlet et lungeødem efter retningslinier, som jeg læste mig til i en
medicinsk lommebog og patienten døde.

Mens Du venter på bagvagten.
Det bedste ved den nye udgave af akutte medicinske tilstande er at den pointerer, at når du har
behov for denne bog, så har du også brug for din bagvagt. Det er en velskrevet bog som
berører det den skal, nemlig de mest almindelige mere eller mindre akutte medicinske til-
stande. Den lider lidt under at man skal have læst den og brugt den før den bliver rigtigt
anvendelig. Denne nye udgave er dog blevet lidt mere overskuelig end de tidligere, idet den
er blevet forkortet og sat i 2 spalter. Den ville være mere tilgængelig, hvis den havde flow-
charts og afsnit der tager udgangspunkt i de akutte kliniske billeder og deres udredning i
stedet for opdelingen efter organsystemer. Flow-charts gør det nemt at hoppe ind i en diag-
nostisk udredning eller behandling, når man er gået i stå.
Akutte medicinske tilstande kan have en plads i din kittellomme, idet den giver svar på en
række mindre akutte tilstande, hvor du kan nå at sidde og gruble.

Jeg tror ikke den perfekte lommebog er skrevet. Den skriver du selv. Der er et rigt udvalg af
medicinske lommebøger, og Akutte medicinske tilstande har sin berettigelse.

Akutte medicinske tiltande.  FADLs FORLAG A/S 1997. 5.udgave.1.oplag. Af Erik Hippe,
Karsten Jensen, John Godtfredsen, Ole Østergaard Thomsen, Nina Godtfredsen, Merete
Hippe. ISBN 87-7749-226-9. Pris 238,50 kr. incl moms.

Til et forskningsprojekt under Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræft-
forskning søges to studerende, som har lyst til at indhente oplysninger hos en række danske
virksomheder. Undersøgelsen drejer sig om sammenhængen mellem elektromagnetisk felter
under arbejde med modstandssvejseudstyr.
Du får mulighed for at deltage i en videnskabelig aktivitet. Vi tilbyder 88,92 i timen samt
feriepenge.
Skriftlig ansøgning til læge, ph.d. Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse, Institut for
Epidemiologisk Kræftforskning, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.
Eventuelle spørgsmål til Christoffer Johansen på telefon 3525-7627.

STUDENTERMEDHJÆLPERE SØGES

Annoncer

ROSKILDE-FESTIVAL �98
Til Deeday scenens skal vi have et �public-medic crew�. Vi skal bruge personer m/k, der har
l.hjælps-erfaring, og i øvrigt er chekkede og rolige personer med overblik. Opgaven er i små
hold at være til stede blandt publikum i og omkring teltet; at se til at folk ikke har det dårligt (og
sørge for dem, der er blevet det) samt at signalere �dårlig stil� overfor diverse drugs, narkotika
osv. For at være genkendelig vil man bære en vest eller.lign.. Man kommer til at gå rundt med
radio, der har kontakt til kontor og sceneanvarlig. Opgaven er IKKE at være politi eller
fuldblods lægekorps. Alt dette vil der blive briefet om på pladsen. Der vil blive tale om i alt ca
16 - 24 timers tjanser fordelt på de tidsrum, hvor der er musik på sce-nen (torsdag til søndag).
Du får - ud over selvfølgelig billet til Roskilde-festival - adgang til bagscene og medarbejder-
camping, 10 drikkekuponer, 3 måltider og en T-shirt. Er du interesseret, skriv hurtigt til Niels
Saxtrup Nielsen mrk.: Roskilde �98 Hasselvænget 46 4300 Holbæk Jeg skal bruge navn,
adresse, tlf, gerne e-mail og fødselsdato (ikke sidste 4 cifre!).

Studiet & Annoncer
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SÆLGES:
Kirurgisk kompendium 1. Udg. kr. 500,-
Medicinsk kompendium 13. Udg. kr 500,-
Pæn stand, uden streger.

Matthias Therbo
tlf. 36470040
email:   m.therbo@email.dk

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES

Frivillige forsøgspersoner søges til projekt vedr. regulationen af knoglecellers indbyrdes akti-
vitet og dennes indflydelse på udvikling af knogleskørhed.
For at kunne udføre ovenstående forsøg, behøver vi knogleceller at arbejde med. Disse skaffes
ved at tage en knoglemarvsbiopsi (Radnerbiopsi) fra hoftekammen efter anlæggelse af en let
lokalanæstesi og tager ca. 15-30 minutter. Der er som regel ingen gener efter prøvetagningen
udover let ømhed ved prøvestedet lige når lokalbedøvelsen ophører.
Er du mellem 18 og 70 år, normalvægtig, køn underordnet og interesseret i at få taget en
knoglemarvsprøve bedes du venligst kontakte undertegnede mellem kl. 8.00 og 15.00
på tlf. 33 38 37 23.
Prøven tages på Osteoporosecentret, Kommunehospitalet og honoreres med kr. 300,-.
Venlig hilsen
Niklas Rye Jørgensen
Læge, klinisk assistant

FORSØGSPERSONER SØGES
Vi er i gang med et større forskningsprojekt vedr. udviklingen af overbelastningsskader. Dertil
søger vi:

Raske mænd og kvinder over 18 år.
For at undersøge inflammatoriske mediatores betydning for udviklingen af overbelastnings-
skader på achillessenen.

Til forsøget bruges en ny teknik, mikrodialyse, hvor man v.h.a en kanyle lægger et tyndt
dialysekateter (0,2mm diameter). Herefter fjernes kanylen helt. Dialysekatetrene bliver lagt i
lægmuskulaturen samt subkutant i fedtvævet omkring achillessenen. Derudover placeres en
arteriekanyle i en arterie i armen (a. radialis).
Forsøget omfatter 2 hvileperioder af én time og 1 times muskelarbejde.
Den ekstra radioaktive bestråling, du udsættes for i dette forsøg svarer til ca. 1% af den årlige
baggrundsstråling.

Senere gennemføres forsøg, hvor frigivelsen af betændelsesfremkaldende stoffer (inflamma-
toriske mediatorer) hæmmes. Til dette formål indtager forsøgspersonen Acetylsalicylsyre
(Kodimagnyl 150 mg dagligt) i tre dage og et lignende men stærkere virkende stof Indometacin
(100mg) 12 timer og 1 time før selve forsøget .

Honorar gives.

Derudover søger vi:

Idrætsudøvere/personer med kroniske achillessenesmerter eller akut opståede
achillessenesmerter.
Har du smerter i achillessenen, gerne i forbindelse med sportsudøvelse, må du meget gerne
kontakte os. Behandling indgår.

Yderligere oplysninger kontakt:
Idrætsmedicinske Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Klinisk assistent Henning Langberg tlf 35312710 eller stud. med. Dorthe Skovgaard tlf
35316091.

KIRURGISK KOMPENDIUM

2. Udgave - i ubrudt original emballage -
sælges for 2.295,-
Ring 3379 0201

PANUM ON AIR
Fra mandag d. 30 marts til fredag d. 3 april sender Universitetsradioen fra
kantinen på Panum i tidsrummet  8:30-11:30 og sætter focus på bl.a:

Mandag     :          Præsentation af Panum

Tirsdag      :          De studerendes anatomi

Onsdag      :          Tourguide

Torsdag     :          Er der liv på Panum?

Fredag       :          Fordomme og gode fortællinger

Universitetsradioen sender man -fre 8:30-11:30, 18:30-19:30 og 00:00-
02-00

95,2 HYBRID
95,5  
RADIO

UNIVERSITETS

SÆLGES
Medicinsk Kompendium, 14. Udgave.
Helt som nyt. Kr. 2.200,-
Ring til Mya tlf. 35 43 66 56

SÆLGES
Klinisk socialmedicin, 1. Udgave 1992
Af N. Michelsen m.fl.
Ingen understregninger. Kr. 200,-
Ring tlf. 35 82 19 45

BØGER SÆLGES:
*Basal og klinisk farmakologi.
  Ingen understregninger eller noter. Pris 300,-

*Pensumbeskrivelser og kompendier i immunologi, bakteriologi, virologi og parasitologi.
                                                                                          Sælges samlet for 200,-

*Genetics in medicine. Thomson & Thomson.  Pris 200,-

Henvendelse:  Lene  35 37 41 55

Læsemakker søges
Står du også uden læsemakker til kommende sommereksaminer i farmakologi, mikrobiologi
og eventuelt videnskabsteori, og ligesom mig har erkendt, at det er for ambitiøst at ville
gennemføre dem alene, så ring snarest til

Lotte, tlf. 33253730

I forbindelse med valgaftenen i Studenterklubben onsdag d. 11/3 mistede jeg en trøje. Er du
kommet til at tage en sort, ulden rullekravesweater, bedes du kontakte mig med henblik på
tilbagelevering. Eller aflever den i Klubben.

Jakob
Tlf.: 35387214

Efterlysning

Annoncer
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FADL
LÆGEVIKARFORMIDLING 1998
Tilmeldingsblanket

Jeg vil gerne tilbydes lægevikariater efter følgende retningslinier:

Medlemsnr. (Kun Århusmedlemmer):______________CPR-nr:______________________

Navn:_________________________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________________

Postnummer og by:________________________________Tlf.-nr____________________

Evt. Ferieadresse:__________________________________________________________

c/o:______________________________________________________________________

Postnummer og by________:________________________Tlf.-nr___________________

Ferieperiode (DDMMÅÅ - DDMMÅÅ):________________________________________

Disponibelperiode 1 (DDMMÅÅ - DDMMÅÅ):___________________________________

Disponibelperiode 2 (DDMMÅÅ-DMMÅÅ):____________________________________

Studietrin:_________Bestået farmakologi:____________Bestået mikrobiologi:____________

Særlige bemærkninger (herunder tidligere vikariater):________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ønsket sted og speciale (sæt x):

_  Nordjyllands Amt _ Frederiksberg Kommune
_ Viborg Amt _ Københavns Kommune
_ Århus Amt _ Jylland
_ Ringkøbing Amt _ Fyn
_ Vejle Amt _ Sjælland
_ Ribe Amt _ Hele Landet
_ Sønderjyllands Amt
_ Fyns Amt _ Gyn/Obs
_ Storstrøms Amt _ Kirurgi
_ Vestsjællands Amt _ Medicin
_ Roskilde Amt _ Organkirurgi
_ Frederiksborg Amt _ Ortopædkirurgi
_ Københavns Amt _ Andet
_ Bornholms Amt _ Alle specialer

_ Psykiatri

Tilmeldingsblanketten returneres til din egen kredsforening. Hvis du søger vikariat uden for
din egen kredsforenings organisationsområde, vil blanketten blive videresendt i kopi til de
respektive kredsforeninger.

NYT OM LÆGEVIKAR
FADL har med Amtsrådsforeningen (ARF) indgået overenskomst for medicinstuderende,
der ansættes som vikar i underordnet lægestilling pr. 1.4.1997.

Efterregulering
ARF har lovet at efterreguleringen udbetales ved lønkørslen 1.4.1998. Såfremt du i 1997
havde lægevikariat skal du huske at aflevere dit skattekort til sygehuset.

Lønnen pr 1. april 1998 er:
Årsløn kr. 218.103,00
Månedsløn kr.   18.175,25
Timeløn kr.        113,36

Vikariatformidling?
Hvis du ønsker at søge vikariat kan du gøre følgende:

Udfyld tilmeldingsblanket (er andetsteds i bladet) og returner denne til FADL. Du kan også
selv søge et vikariat.

FADL anbefaler at du gør begge dele.

Hjælp dig selv!
Der er lavet en ny lov om, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde. Bl.a. hvad man er
ansat som, hvilken periode og hvilken løn. FADL kan hjælpe dig med, om du bliver ansat
under de rette vilkår, derfor send din ansættelseskontrakt ind. Husk der skal stå, at du er ansat
under den nye overenskomst pr 1. april 1997.

TURNUS INFORMATION
FADL arrangerer informationsmøder om turnus i samarbejde med Sundhedsstyrelsen , FAYL
og de 3 uddannelsesregioner.

København: mandag d. 30.3.1998 kl. 16.30-19.30 i Dam auditoriet på Panum Instituttet.

Århus: tirsdag d. 24.3.1998 kl. 16-19, fysiologisk auditorium A, Ole Worms Alle 1, bygn
162, Universitetsparken i Århus.

Odense: tirsdag d. 31.3.1998 kl. 16-19, Odense Universitetshospital, klinikbygningen, Emil
Årestrup.

På møderne vil der blive orienteret om den nuværende turnusordning og der vil være mulighed
for at stille spørgsmål. Desuden vil der være en orientering omkring de forhandlinger der i
øjeblikket foregår om etablering af ny turnusordning. I denne forbindelse har Sundheds-
styrelsen meldt ud, at de ikke kan garantere en turnusstilling til alle.

Dette kan FADL ikke acceptere og FADL har på et møde i januar 1998 meddelt Sundheds-
styrelsen, at det for FADL er en betingelse for at indgå en ny og forbedret turnusordning, at der
er turnusstillinger til alle.

Turnusrevisionen har indtil videre medført enighed om, at den kommende ordning skal admi-
nistreres af Sundhedsstyrelsen efter samme princip som den nuværende ordning.

I foråret 1998 fastlægges hvilke kvalitetsmål der skal være opfyldt i turnusuddannelsen, og
først i efteråret 1998 skal den vigtige problematik  om at skaffe alle en turnusplads til diskus-
sion.

Kom til informationsmøderne og giv dit besyv med.

Der vil komme opslag på uddannelsesstederne, når vi ved hvem der deltager fra Sundheds-
styrelsen, FAYL og regionerne.

FADL�s turnusudvalg

NY TURNUSORDNING ELLER ...?
FADL afholder endnu engang informationsmøde om turnusordningen. Men denne gang har
Sundhedsstyrelsen og regionerne indvilliget i at informere om turnus -  foruden FAYL.

I øjeblikket er FADL, FAYL, Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen igang med en eva-
luering af turnusordningen. Det sidste halve år er der arbejdet på, hvordan ordningen skal se
ud for fremtiden. På mødet vil Sundhedsstyrelsen fremlægge det foreløbige resultatet.

Et udvalg under Sundhedsstyrelsen - bestående af samme interessenter som før - vil i foråret
og sommeren evaluere kvaliteten af selve uddannelsen i turnus. Desuden er der fokus på, om
Sundhedsstyrelsen kan garantere en turnusplads til alle. I 1997 var der 427 kandidater og 399
turnusstillinger. I 1998 er der 413 turnusstillinger og endnu flere kandidater.

Hvis du vil høre, hvad Sundhedsstyrelsen, regionerne og FAYL har at berette om turnus-
ordningen, så er der møde i:

Århus
tirsdag den 24. marts
kl. 16.00 - 19.00
Fysiologisk Auditorium A

København
mandag den 30. marts
kl. 16.30 - 19.30
Dam Auditoriet

Odense
tirsdag den 31. marts
kl. 16.00 - 19.00
Emil Årestrup Auditoriet

Med venlig hilsen
På vegne af FADL�s Turnusudvalg

Ellen Ostenfeld Strunge

HS
Der er ikke indgået overenskomst med HS. FADL forsøger i øjeblikket at få forhandlinger i
gang.

Yderligere info
Hvis du ønsker at læse overenskomsten i sin helhed, kan du få en kopi af den og hovedaftalen
i din kredsforening.

Med venlig hilsen
FADL�s lægevikargruppe

Indre organer
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 16/3 -1998 - 22/3-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt   9  6  9  6  5  19  13  67
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0             0

15-23
bestilt  25  25  20  15  16  19  11  131
udækket  0  0  1  0  0  0  0  1          0,8

23-07
bestilt  25  15  12  17  15  9  13  106
udækket  0   0  0  0  0  0  0  0             0

ialt
bestilt  59  46  41  38  36  47  37  304
udækket  0   0  1  0  0  0  0  1          0,3

dæknings
%  100   100  98  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:   16/3-1998 - 22/3-1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  6  3  5  5  3  4  4

vagter
arbl.  17  14  13  15  12  10  12  93

planlagte  24  24  24  24  24  24  24  168

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

Antal planlagte vagter i ugen: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 93
Arbejdsløshedsprocent: 56 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 13
Træffetider:
OBS: Der er kommet nye åbningstider på Vagtbureauet. LUKKET både Tirsdag og Fredag
for personlig henvendelse. Vagtchefernes træffetider forbliver uændret.

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 (Dog kun telefonisk henvendelse)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Prøv så vidt det er muligt at undgå at kontakte os
uden for vores træffetider, hvis det ikke er strengt nødvendigt, idet også vi på vagtchefkontoret
er skåret ned i tid. Skulle I have et akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op hurtigst muligt.
________________________
Chancevagter:
Som en del af jer nok har set, har der i de sidste par uger ofte været ledige chancevagter,
ligesom der for tiden er flere ledige dagvagter. Derfor: Prøv lykken og ring på chancen.
________________________
Nye ringetider på opskrivningen:
På grund af omstruktureringer og nedskæringer i vagtafdelingen er der sket en ændring i
ringetiderne. Det som tidligere var en dårlig ringetid, kan i dag godt være en god.
Ligeledes vil der være større travlhed i vagtafdelingen. Der er bedst tid til opskrivninger og
spørgsmål fra kl. 6-8 om morgenen og kl. 15-18 om eftermiddagen. Hjælp vagtafdelingen og
ring i disse tidsrum- TAK

Hvis du misser din ringetid, så mister du din opskrivning. Lad være med at skælde ud på
vagtafdelingen. De administrerer de regler de har fået udstukket. Er du utilfreds så kontakt
vagtchefen.
________________________
VT-følgevagter.
Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer, og vores afdelingshold.
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 - SVÆRT?
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.

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

ANNONCER

Permanenthold 4402 søger nyt
holdmedlem til �Intubering� til Maj

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thorax-kirurgisk intensiv
RH, søger et nyt medlem på holdet til indsupplering primo maj.

I øjeblikket er vi 10 på holdet, 7 kvinder og 3 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne der er af 8 timers varighed ligger på hverdage som aften- og natte-vagter,
samt lørdag hvor vi dækker dag- og aftenvagten.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter m e d  et patientspektrum spændende sig
fra neonatale hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplante-
rede. Arbejdet er ansvarsfuldt og selvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt
sammen med afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne under-visning
(mod betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at
deltage i subsidiært overvære operationer, angiografiet, mm.

For at blive �one of uss� skal du: have haft 400 SPV-timer, 500 VT-timer og gerne
anden intensiv erfaring; kunne tage 8-10 vagter pr. vagter måned (alle årets måneder) i et år.
Efter et år vil der være mulighed for at gå�på pension�. Du skal have bestået Fase 1 og det vil
være en fordel, hvis du har børneholdskurset.Da afdelingen er stor (over 100 ansatte) er
detnødvendigt at du er et tolerant gemyt der er i stand til at samarbejde med det øvrige
personale i alle tænkelige og - en gang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at
skulle kunne blive på holdet i minimum 1 ½ pr.
Oplæringen i afdelingen: Efter 4 følgevagter og 2 dages obligatorisk teori. Efter vo-
res overenskomst er teorien og to af følgevagterne betalte. Teorien vil ligge i sensom-meren.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil meget gerne se dig til det kommende
holdmøde søndag d. 26. april. Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om hold 4402 er du
velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf. 33 25 20 08.

Ansøgningsfrist:
Torsdag d. 16. april 1998 kl. 12.00 på VB

Hjemmeventilatørhold 4602 søger
1 ny ventilatør pr. 1. maj 1998.

Vi passer en 2-årig dreng i Hvidovre med en stofskiftesygdom - vagterne er 12-timers natte-
vagter.

Kvalifikationer: Minimum 200 VT-timer.

Krav: Du skal kunne tage mindst 3-5 vagter pr. måned  (kan være på SU).Deltagelse i
holdmødet den 16. april 1998 kl. 17.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 14. april 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysn.: Holdleder Anne Philipsen tlf. 35 85 37 83.

Hold 5601 tidligere opslået som �Hjemme-MVS-hold�
skal bruge 2 nye kvindelige MVS�ere

Holdet fungerer omkring en 5 årig pige med arvelig blodsygdom, men ellers fuldt velfunge-
rende. Behandlingen foregår på Hvidovre Hospital i en foreløbig 4 ugers periode. Om og i
givet fald hvordan holdet skal fortsætte herefter, er der endnu ikke taget stilling til.
Arbejdet består i blanding af medicin, samt overvågning af infusion med pumpe.

Holdet skal dække 4 vagter á 5-6 timers varighed pr. uge (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)
i tidsrummet ca. 14:00 til 20:00.
Vagterne foregår på den måde, at patienten hentes på Nørrebro (hjemmet eller fra institution)
hvorefter vagt og barn kører til Hvidovre, hvor behandlingen foregår. Efter endt behandling
køres patienten tilbage til Hjemmet, hvor vagten slutter.

Krav:
Bestået mikrobiologi og farmakologi
400 SPV-timer

Det kan være en fordel med børneerfaring.

Ansøgningsfrist onsdag den 25. marts kl. 12.00 1998 på Vagtbureauet. Ring ind efter kl.
13.00 og tjek om du er indsuppleret.

Yderligere spørgsmål til vagtchefen

Vagtbureauet meddeler

Fortsættes næste side
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IMCC KØBENHAVNS MÅNEDSMØDE
Onsdag 25. Marts kl. 19.30

IMCC København afholder møde for alle sine grupper en gang om måneden
Næste månedsmøde er den 25 marts kl 19.30 i IMCC�s lokaler 9.2.2. på Panum

Foreløbig dagsorden:

   1.Valg af ordstyrer og referent
   2.Info om grupperne i IMCC
   3.Opdatering af information om grupperne
   4.Ny PC�er
   5.EOM 98
   6.Oprydningeaften på IMCC kontoret
   7.IMCC forårsmøde 27-29 marts 98
   8.Nordisk møde i Lund 17-19 april
   9.Danske Studerendes Fælleråd
  10.Eventuelt

Vel mødt Jakob Krarup, formand

IMCC

PUBLIC HEALTH MØDE!!!!!

Så er det igen tid til at samles i  Public Health- gruppen. Vi holder møde i morgen aften, d.
26.3  kl. 17.00, i IMCC´s lokaler: 9.2.2.

Public Health  er en gruppe af  aktive medicinstuderende under  IMCC, der  arbejder med flere
forskellige projekter med relation til folkesundhed. Projekterne er placeret over hele verden �
hovedsageligt i underudviklede områder.   Gruppen er åben for alle interesserede og vi
holder møde ca 1 gang om måneden. I gruppen består en del af arbejdet i orientering og
formidling af projekterne til andre interesserede studerende, men vi skal også have gang i det
lokale public- health arbejde.

Der er mulighed for at deltage i projekter allerede fra 1. semester � eks. er det muligt at
arbejde som frivillig i et projekt i Calcutta i Indien �  eller arbejde på et børnehjem i Rumæ-
nien! Men der er også projekter i Sudan, Brasilien og Mexico for studerende, der har bestået
mikrobiologi og farmakologi.  Rotationerne er mellem 1-4 mdr afhængig af, hvilket projekt
der er tale om.

Har DU lyst til at høre mere om gruppens arbejde � eller om projekterne � eller er du bare
alment nysgerrig! � så er du meget velkommen til at møde op i morgen aften kl 17.00 på
kontoret. Vi glæder os til at se så mange som muligt!

På vegne af  Public Health- gruppen

Marianne & Camilla
scoph@IMCC.dk

Basisgrupperne

IDRÆTSDAG FOR ALLE STUDERENDE

Du bør allerede nu sætte kryds i kalenderen den 2.
Maj 1998.

Dette er nemlig datoen for semestrets største arrangement, SIMS� Idrætsdag. Der vil være et
utal af aktiviteter og selvfølgelig er frokost og muligheden for at vinde flotte præmier inklude-
ret. Det hele foregår på Hærens Officersskole på Frederiksberg. Mere information om tilmel-
ding følger senere.

På vegne af SIMS,

Idrætsdags-udvalget

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 Michael Curtiz:

Casablanca
Vises i 16 mm format

Torsdag den 26. marts kl. 20.00
Denne klassiker med Bogart og Bergman i
hovedrollerne, foregår under 2.verdenskrig.
De spiller de tidligere elskere, Rick og Ilsa,
der kort mødes i et kaos af krig. Ilsa må flygte
fra nazisterne, og kun Rick kan hjælpe
hende......men han nægter, lige indtil Ilsa
vækker hans idealisme!
    FilmFakta:
    Fra:1943
    Farve: Sort/hvid
    Varighed: 98 min.

VB meddeler & Indre organer
HOLDLEDERKURSUS
Der er stadigvæk pladser tilbage på holdlederkurset.
Kurset afholdes den 28 marts klokken 15 til 18 på VB.
Senest tilmelding 20 marts klokken 12.
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MSR side nr. 3 • 25. marts 1998 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

Studenterrådets 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

Fællesmøde
Tirsdag den 31. marts 1998, kl. 15.30

Lokale 1.2.15

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Tilbagemelding fra semestrene
4. Studienævnsmødet onsdag
5. Faglig dag efteråret 1998
6. Studenterrådsfest (?)
7. Eventuelt

Ad. 3: Her meddeles fra alle de "tilstede-
værende" semestre stort og småt. Er der
sket noget de sidste par uger, som vi i
Studenterrådet skal tage op? Nye aktive har
frit ord for emner, vi kan beskæftige os
med – dvs. alt fra undervisningssituationer
og eksamensplaner til studenterfaciliteter
og manglende knager på gangene.

Ad. 4: Vi gennemgår dagsordenen for
Studienævnet for Medicin, der holder
møde onsdag den 1. april 1998. På dette
møde skal der bl.a. diskuteres adgangskrav
mv. for fremtidens optag af
medicinstuderende. Desuden har vi selv
(Studenterrådet) et punkt på om Tortur. Dvs.
undervisning i behandling af Tortur-ofre.
Hvordan integrerer vi dette fornuftigt i den
eksisterende undervisning?

Ad. 5: Der skal afholdes Faglig dag i
efterårssemestret. Der er endnu ikke
planlagt hverken emne eller afholdere for
denne dag. Dagen bliver som bekendt
reseveret til et eller andet "fagligt" emne
og er som sådan undervisningsfri på alle
semestre. Istedet samles alle studerende og
undervisere på Panum, hvor der dagen
igennem arrangeres forskellige
forelæsninger, workshops o.lign. om det
aktuelle emne. Emnet i år kunne f.eks. være
"Tortur - behandling og konsekvenser"; men
det kunne også være alt muligt andet:
Idrætsmedicin (SIMS, hvor er I?), Alternativ
medicin (GIM, læser I dette?) osv.

Ad. 6: Skal det lykkes at arrangere en
festivitas i Det Medicinske Studenterråd?

Med venlig hilsen
Simon Serbian, formand

Fra sidste møde
Hvor er folk hennne?
Der var på sidste fællesmøde i Det
Medicinske Studenterråd ikke ret mange
tilstede. Det er beklageligt. Det er på
fællesmøderne, vi skaber grundlaget for
nye aktiviteter i Studenterrådet. Hvis der
ikke møder nogen op, betyder det så, at alle
er fuldstændig tilfredse med al ting på
studiet eller på Panum Instituttet som
helhed?

På mødet var følgende tilstede:
Rune, Bue, Peter, Klara Birgitte og
undertegnede. Jeg tror ikke, det kun er os,
der har noget at sige om dagligdagen på
studiet. Derfor skal der hermed lyde en klar
opfordring til alle: Mød op på
fællesmødet! Det er ganske uforpligtende
– og så kunne det måske ændre nogle af de
ting, du er utilfreds med (!).
Knager og fest ?
På mødet blev der (under tilbagemelding
fra semstrene) beklaget, at der faktisk ikke
er nogen steder på Panum, hvor man i
sikkerhed kan hænge sit overtøj. Man kan
selvfølgelig godt hænge sin flere-tusinde-
kroners skindfrakke i et skummelt
gaderobe-areal i nærheden af toiletter mv.;
men de sidste ugers "efterlysninger" i MOK,
bringer ikke lige frem lysten frem. Det
blev besluttet at forsøge emnet taget op i
fakultetets Brugerudvalg. Målet er ikke at
få Panum tapeseret med knager overalt;
men blot at skabe enkelte logiske
ophængningssteder i umiddelbar nærhed af
undervisningslokalet.

Hvorfor er der ikke nogen planlagt
fest i Studenterrådet lød en anden ind-
vending fra mødet. Dette emne tages op i
en hurtigt-arbejdende gruppe (bestående af
Birgitte), hvorefter vi på næste møde
forhåbentlig kan fastlægge en "festlig dato".
Stopprøve i en ny studieplan
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye

Studie- og eksamensordning blev der
diskuteret fastlæggelsen af 1. årsprøven
(Stopprøven). Det skal understreges, at
tidligere års hårdt (studenter-) politisk
arbejde medførte, at prøven faktisk ikke
længere eksistere. Der optræder således
ikke nogen steder begrebet "1. årsprøve" i
Eksamensbekendtgørelsen. Istedet er der
krav om at institutionen (Studienævnet for
Medicin) fastlægger, hvilke prøver der skal
deltages i efter 2. semester, samt hvilke af
disse der kræves bestået inden 2 år (for
eller bliver man eksmatrikuleret). I det
omfang der således skal peges på nogen
særskilte eksamener i den nye studieplan,
besluttede Studenterrådet at anbefale
prøven i "Basal Humanbiologi". Det kan
efterfølgende meddeles, at Studienævnet
besluttede at udskyde denne debat på
mødet.
CNS-eksamen
I det omtale udkast til Studie- og eksamens-
ordning kunne man før sidste møde læse
om undervisning i CNS på det nye 4. se-
mester. Ud fra en vis tolkning kan man også
læse,  at der foreslåes en særskilt eksamen
i CNS et sted på 4.-6.semester. Dette vandt
(underligt nok...!) ikke den tilslutning på
fællesmødet, hvorfor det besluttedes, at
der i Studienævnet skulle argumenteres
imod en sådan særskilt eksamen i CNS.
Istedet bør dette emne evalueres i
sammenhæng med et passende organkursus
på 4.-6. semester - organkurset i Neuro er
vel oplagt! – både til såvel undervisning som
til evaluering i CNS.
Diverse meddelelser
Fakultetet afholder fest den 15. maj 1998.
Økonomisekretæren meddelte, at
Studenterrådets kopieringspriser er
følgende: 25 øre pr. kopi for medlemmer
og 50 øre pr. kopi for ikke-medlemmer.

For dette (fortællende) referat:
Simon Serbian.

Dinerskort til studerende
Forende Studenterråd har indgået en
samarbejdsaftale med Diners Club.
Således kan studerende i nær fremtid
få et Dinerskort med et par hundrede
kroners rabat i forhold til normal pris.

Medicinsk Studenterråd
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MOK's VM Ekspertteam ved slutrunden i Frankrig

Jon Lykkegaard Andersen 26 år.
Senior Editor og
Chefkommentator

Felipe de Medeiros 23 år.
Undercoverjournalist & Billethaj

Kristoffer Staal Rohrberg 47 år.
Sidelinereportage fra Moulin Rouge
& international ekspet i fodbold-mode

Martin Græbe 21 år.
Glædesfotograf

      [FOTOS:Martin Græbe APKUS]
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STUDENTERKLUBBEN INFORMERER.

Hvem gør det?

Selvom dagspressen for nyligt har oplyst at ungdomskriminaliteten er faldet drastisk, må vi
desværre erkende at den lever bedre end nogensinde før i studenterklubben. Som mange
sikkert har bemærket, er det forbundet med store risici at lægge sine ting fra sig i klubben når
man balancerer sin eskalerende brandert rundt.
Selvfølgelig er det ikke medicinstuderende der stjæler fra hinanden, derom nærer vi ingen
tvivl.........!
Det er selvfølgelig alle de tilfældige eksterne kleptomantyper folk slæber med til vores eget
lille Nirvana (Smells like teen spirit).
Nej, desværre må vi se i øjnene at det er primært medicinere der står for det, og det kan vel kun
siges at være ekstremt kummerligt at vi går og stjæler fra hinanden.
Hvis man ved en fejltagelse får andres tøj, tasker, penge, o.s.v., med hjem, så aflever det i
klubben eller i Informationen. Hvis man er ude efter brugt tøj, så kan man henvende sig i UFF,
og hvis man mangler penge, så kan man henvende sig ovre på hjørnet med et hævekort eller en
pumpgun.
Klubben har desværre ikke resourcer til at bemande garderoben, ligesom vi heller ikke har
noget erstatningsansvar, ligemeget hvor du har lagt dine ting.

HUUUURRAAAA.....Husgruppen præsenterer:
GLEMT  BAR

 LAAAAANG fredag d.3/4 fra 12.00 til 24.00:

Kom og genfind alle de ting du glemte, Bl.a. Atlantis.
Mere herom i næste MOK.

M.V.H.      Husgruppen/Johan.

Studenterklubben

MOK for 20 år siden

Debat
NY FYSIOLOGIBOG ? NYE FYSIOLOGER ?
Efter en hed debat om den anbefalede litteratur i fysiologi, som foregik i nærværende organ
sidste år, besluttede fysiologerne at høre på de studerende (i hvert  fald i denne sag).
Dette resulterede i et møde i fysiologisk undervisningsudvalg, hvor undertegnede studenter
blev inviteret med. Undervisningsudvalget består foruden institutlederen af kursuslederen og
de forskellige emnekoordinatorer inden for hovedemnerne i fysiologi. Vi blev bedt om at
fremlægge nogle af vores ideer til forbedring af kursuslitteratur. Disse ideer kan naturligvis af
pladshensyn ikke fremlægges i deres helhed her, men nogle hovedtræk er:

- at der skal anbefales ny kursuslitteratur, hvis nye evalueringer til sommer viser stor utilfreds-
hed med den nuværende (senest vurderet med >80% utilfredshed)
- at der for fremtiden i langt højere grad skal tages hensyn til den pædagogiske kvalitet af den
anbefalede litteratur
- at de studerende skal have indflydelse på beslutninger vedr. undervisning, herunder specielt,
men ikke kun kursuslitteratur.
Helt konkret fremlagde vi herefter nogle kriterier for pædagogisk gode lærebøger bl.a. vedr.
overordnet struktur, disponering af stof i underafsnittene, sproglig kvalitet og overskuelighed,
logisk opbygning, illustrationer.
For bedre at kunne nå disse mål foreslog vi, at vi skulle indgå som studenterrepræsentanter i
undervisningsudvalget.
Dette blev imødekommet, så nu er der altså studenterrepræsentanter i fysiologisk undervis-
ningsudvalg, hvilket ALLE hermed opfordres til at benytte sig af ved at kontakte os med
relevante problemer og ideer.
Desuden opnåede vi rent konkret at blive lovet:
-en ny lærebog, hvis sommerevalueringerne viser udbredt utilfredshed
-at vi skal være med i udvælgelsesprocessen
Forøvrigt blev vi orienteret om, at  der er planer om muligvis, måske, eventuelt, at lave en
dansk lærebog i fysiologi. Dette vil naturligvis ikke  udsætte valget af en ny engelsksproget
lærebog, hvis det bliver nødvendigt allerede fra efterårssemestret ´98.
Summa summatrum: Det nytter altså at gøre noget, hvis man vil ændre noget. -Det ved alle da,
tænker du nok. Ja, men i lyset af, at der i seneste udgave af UNIVERSITETS-AVISEN står,
at kun ca. 3% af de studerende på KU er medlem af STUDENTERRÅDET, synes vi dog, at
det er værd at bemærke, hvis nogen skulle have glemt det !

Anne Møller (9.sem.) og Jens-Ulrik Stæhr Jensen (orlov,9.sem.)
Heimdalsgade 17, 2.t.v. Strynøgade 1, 2.t.h.
2200 kbh. N  2100 kbh. Ø
tlf. 35840773 tlf. 21234942

e-mail: jusj@mdb.ku.dk.

Indre organer & Debat

Sakset fra MOK for præcis 20 år siden
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