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Torsdag d. 18/6 kl. 17.30

Studenterklubben er med live og
på storskærm, når det danske
landshold spiller sine indledende

Fredag d. 12/6 kl. 17.30

Danmark  Saudi

Danmark

Onsdag d. 24/6 kl. 16.00

Danmark   Frankrig
Kom glad, kom frisk. Det bliver uhyggeligt
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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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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 30 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) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Administrationsbygningen 2. sal.
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:

Denne                               redaktion:

-Husk Studenterklubben viser Danmarks landskampe
den 12/6, 18/6 og 24/6.
-Dit årskort skal fornys inden den 15/7 - HUSK DET NU
FOR POKKER !!!
-Der er pumpeparty den 30/6 - mest for 12. & 13. seme-
ster, men Fase 1 og 2'ere er også velkomne....Husk
studiekortet !!
-Cellebællefest bliver afholdt den 17/6 i klubben.
-Det nye semester starter omkring den 1. september,
bare så du kan nå at vågne op af rusen inden da.
-Omkring den 25/6 er Norges bonderøvs-
fodboldlandshold røget hjem til Nordkapp fra det VM
hvor de aldrig skulle være kommet til !!
-Der er Roskilde Festival fra den 25/6 til den 28/6
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Redaktionelt

MOK & Studiet

GOD SOMMERFERIE OG KNÆK OG
BRÆK MED DE LEDE EKSAMENER
Så oprandt dagen hvor det sidste MOK udkommer. Vi ved godt det er et hårdt slag for alle vores
trofaste læsere, men vi er desværre ikke overmennesker - vi skal også læse til eksamen. Frygt dog
ikke, vi vender frygteligt tilbage den 2. september med MOK nr 1 årg. 31. Deadline vil så være
mandag den 31. august kl. 14.00 !!
Hvis du er i tvivl om hvad din lange og kedelige sommerferie skal bruges til, har vi lavet en lille
klumme i vores kalender hvor de vigtigste ting står, ellers kan du jo misunde os andre, der
kommer til at suse rundt og have det herremorsomt, mens du står i et røvballevikariat i Esbjerg,
hvor du ikke tør gå på den lokale fordi du får bank når du bestiller en Hof.
Vi takker endvidere af i dyb medfølelse med de mange medicicnstuderende, der græder sig i søvn
i disse dage hvor det ser ud til at Spice Girls' dage er talte.

red./torben

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 23

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

Onsdag 3/6 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard

Torsdag 4/6 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen

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

Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

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 endvidere, 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 eksamensforsøg.
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 omgå-
ende søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter
eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
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� re-
spektive �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 eksamensforsøg
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. seme-
ster). For tre fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til de øvrige eksamensfag) 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 selvstæn-
dige 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. kva-
liteten af spot-præparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende 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 eksamensformænd/
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 censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, idet de kan vælge at fastholde karakteren, 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.

OBS  OBS  OBS  OBS

Du skal forny dit årskort inden den 15. Juli !!!

Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du registeret som værende ophørt med dit stu-
dium, og du skal dermed søge om optagelse gennem den koordinerede tilmelding påny. Derfor
HUSK at forny dit årskort.

God sommerferie !

LEKTIONSKATALOGER

Lektionskatalogerne for efterårssemesteret 1998 er nu sendt til trykkeriet, og kan forventes klar
til afhentning

mandag den 8. juni 1998

Lektionskatalogerne vil blive lagt frem ved studievejledningen/studienævnssekretariatet, lokale
9.1.41/33.

Hvis man har behov for at planlægge arbejde ell.lign., kan en udskrift af lektionskatalogerne ses
ved henvendelse til Pia Henriksen i sekretariatet, lokale 9.1.41.



4 Studiet
ORIENTERING OM
OBLIGATORISK TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre på fase I (og II).

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn, vil der fremover være følgende procedure i
forbindelse med den aktive tilmelding:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i slutnin-
gen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten
afleveres hos studiesekretær  Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut, rum 18.1.12.
Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du
ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente en tilmeldingsblanket hos studie-
sekretær Pia Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos Pia Keller
33.4.26, der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til 4. semester hos studiesekretær Hanne Holm på
Institut for medicinsk biokemi og genetik. Tilmeldingsblanketten afleveres til Hanne Holm, lokale
24.4.14, der holdsætter 4. semester.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på eksamenskontoret eller hos studiesekretær
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det
er Gitte Bisgård, der holdsætter 5. semester.

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i slutningen af 5.
semester, eller den kan hentes hos studiesekretæren, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldings-
blanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er Gitte
Bisgård der holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding på fase I er
den 10. januar til forårssemesteret
og
den 10. juni til efterårssemesteret

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE
MED HOLDSÆTNING

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 underviserne bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden 15. 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 den 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 til
studievejlederne for yderligere oplysninger.

OSVAL-EMNEKATALOG FOR
EFTERÅRSSEMESTERET

Emnekataloget for efterårets OSVAL I opgaver kan fra ultimo juni 1998 afhentes i kommoden
udenfor OSVAL-sekretariatet, lokale 9.1.41.

Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder før fordelingen på institutter og afdelinger har
fundet sted! Dette sker som anført i emnekataloget i begyndelsen af efterårssemestret.

Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig om OSVAL I generelt og for at studere efterårets
emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker efter introduktionens første dag, og skal sikre
en retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af pladsmangel på de ønskede institutter og afdelin-
ger.

ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med ønskede institutter/afdelinger før der træf-
fes aftale med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til aftaler indgået før den centrale forde-
ling har fundet sted.

Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan læses i emnekataloget - og har du spørgs-
mål efter læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet.

Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL

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
Annette Høegh, studentersekretær
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 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

Fase I
EVALUERING, 1. SEMESTER

Der er nu udsendt evalueringsskemaer til alle studerende på 1. semester, til evaluering af fagene
tidlig almen medicin og sundhedspsykologi.

Evalueringsskemaerne skal returneres senest mandag den 8. juni.

Har du ikke modtaget et evalueringsskema, kan du få udleveret et ved henvendelse til Pia Henrik-
sen, lokale 9.1.41/tlf. 35 32 70 93.

KÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-
STUDERENDE

Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering af OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 26. juni 1998 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres sam-
men med en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger for at give det ene videre til censor, og
1 eksemplar afleveres til OSVAL-sekretariatet.

Der skal bruges en standardforside til opgaven, af samme slags som du afleverede til OSVAL-
sekretariatet da du startede din opgave. En sådan forside kan afhentes i skufferne ved OSVAL-
sekretariatet på studienævnsgangen, sammen med bedømmelseserklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge medio august, på grund af sommerferien. Bedømmelserne
vil blive slået op på opslagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil studerende der ikke
får godkendt opgaven få besked pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsætning for indskrivning til 6. semesters eksa-
men.

INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI
FOR MEDICIN-STUDERENDE -
VINTEREN 1998/99

For studerende, der går på 1. semester i foråret 1998 og skal til kemi-tentamen den 17. september
1998 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33), senest den 19. juni
1998, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen
på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 12. maj - 19. juni 1998.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret



5
MØDESTED FOR 6. SEMESTER-
EKSAMINERNE - SOMMEREN 1998

Til de studerende, der skal til skriftlig eksamen på 6. semester i sommeren 1998, fremgår det af
eksamensbrevet, at I skal møde i �Frederiksberg Hal 1, 2 eller 3�. Disse haller ligger på Jens
Jessens Vej 20 på Frederiksberg.

Oplysning af karakterer over telefonen
Efterhånden som eksamensresultateterne begynder at komme ind til eksamenskontoret, skal vi
bede alle studerende om selv at møde op og kontrollere deres karakter på opslagstavlen foran
9.1.55a eller få en medstuderende eller anden til at kigge, hvis man selv er forhindret. Det er ikke
muligt at få oplyst karakterer over telefonen.Skal man tilmeldes en eventuel re-eksamen kan man
udfylde en sådan tilmelding på forhånd, som vedkommende så kan aflevere, hvis det bliver
aktuelt.I denne forbindelse skal vi ligeledes bede jer om at huske jeres eksamensnummer, når I
skal kontrollere jeres karakterer.

På forhånd tak for hjælpen

Studie- og eksamenskontoret

KURSUS I BASAL SEXOLOGI - 6.
SEMESTER EFTERÅRET 1998

TID: Mandag den 31.08.98 - fredag den 4.09.98.

DELTAGERE: Medicinske studenter, der starter i efteråret 1998.

FORM: Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt på diskussioner og vekslende
mellem katedral information, videoer og plenumdiskussioner.Foruden fysiologiske
aspekter behandles adfærd, børns sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, om
skæring, etniske problemstillinger og prostitution i den hensigt at give deltagerne en
bred basal forståelse af menneskets sexualitet.

PROGRAM: Deltaljeret program udleveres første dag.
Foreløbige tider: 31/8: 10.00-16.15. 1/9: 09.00-16.15
2/9: 09.30-16.45. 3/9: 09.00-15.00. 4/9: 09.00-13.00.
Kursus vil ikke senere blive tilbudt samme gruppe studerende.

TILMELD: Giro-indbetalingskort afhentes på gangen foran studiesekretærens kontor
12.6. Der indbetales kr. 75,00 og anføres TYDELIGT NAVN, ADRESSE
OG PERSONNUMMER på talonen. Indbetaling bedes foretaget snarest
og senest 18. august 1998. Tilmeldingen er bindende og forpligter til at
følge hele kurset. Er du forhindret i at deltage, kan du evt. søge om optagelse
på et senere kursus.
Pengene refunderes ikke. Evt. afmelding skal, af hensyn til køsatte, ske se
nest den 25.8.98.

FØRSTE MØDEDAG: Den 31. august kl. 09.50 foran DAM AUDITORIET.
Undervisning finder sted i auditoriet.

UDGIFT: Kr. 75,00 til kursushæfter, der udleveres første dag.

Med venlig hilsen

Gorm Wagner, Lektor
Ansvarshavende leder
MFI, Panum Instituttet

Studiet

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.

KLINIKVALG 7. - 8. SEMESTER

Husk at aflevere klinikvalgsskema for efteråret 1998 (= semestertilmelding)

senest mandag den 8. juni 1998 kl. 12.00

i postkassen ved lokale 9.1.41

LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER

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

LKF holder sommerferie-lukket fra d. 29. juni til den 30. august (begge dage inkl.)!  I juni
måned er laboratorierne lukket for uøvede. Åbningstiderne er således:

Åbningstider for Laboratorium for Kliniske Færdigheder

Hverdage Weekend
PC-salen 13-20 9-17
Laboratorierne
Øvede 16-20 9-17

Venlig hilsen!
Studentermedhjælperne

Fase II

HERMED FØLGER KONKLUSIONEN PÅ SPØRGE-
SKEMA UNDERSØGELSEN I STUDENTER-
BIBLIOTEKET APRIL 1998.

Studenterbiblioteket benyttes af 75% af de studerende på Panum.

I forhold til undersøgelsen i 1997 er der i dag mange flere der benytter Studenterbiblioteket.
De få som ikke bruger biblioteket har enten ikke behovet eller benytter andre biblioteker.

Studenterbiblioteket bruges til faglige samt rekreative ting. Medline, Internet samt aviser/tss.
er de mest benyttede. Men også video�er har et højt udlånstal.

Blandt de bibliografiske baser er Medline + Cosmos mest benyttet, men KKB-basen er steget
væsentlig siden 1997 i benyttelse.

Internettet er nok Studenterbibliotekets mest attraktive tilbud.

De studerende benytter også andre biblioteker, de medicin studerende benytter mere DNLB,
mens de odontologi studerende mere benytter Panum biblioteket. Alle benytter folkebibliotekerne.

Undersøgelsen viser at de studerende generelt er tilfredse med Studenterbiblioteket samt med
dets udvalg og service.

Over halvdelen af de studerende fremhæver at Studenterbiblioteket har været med til at gøre deres
studiedag mere indholdsrig.

Hvis man skal pege på en ting hvor de er mindre tilfredse er det antal PC�ere.

M.h.t. åbningstiderne er de tilfredse som det er nu, der er ingen forskel i antal besøgende på de
enkelte ugedage.

Alle besvarelser samt de åbne viser med al tydelighed at både DNLB- og KKB-delen er vigtige
for at få en helhed i Studenterbiblioteket. De studerende har behov for både at kunne bruge
biblioteket til faglige/studie formål samt til mere afslapningsprægede formål.

.

Indlogninger nov 97 - april 98

21% 

Bibliografiske 

databaser

7% 

Undervisn. 

Programmer 

og 

opslagsværke

r

62% Internet

10% Andet 

(scanner, 

MS office)

Studenterbiblioteket takker hermed alle de studerende som har været med til denne opløftende
konklusion

Meddelelser
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Annoncer
STUDENTERSEKRETÆR SØGES

Klinikudvalget Rigshospitalet søger pr. 1. august 1998 en stud.med. på fase 2. til jobbet som
studentersekretær, men ikke nødvendigvis i klinik på Rigshospitalet.
Studentersekretær er lige dig, hvis du er udadvendt, selvstændig, engageret og god til teamwork.
Samtidig er det absolut ikke at foragte hvis du har humor.

Stillingen er på 450 timer årligt, der fordeles efter aftale - men med hovedparten i opstarten til hvert
semester. Samtidig har man en ugentlig træffetid samt deltager i klinikudvalgsmøder.

Arbejdsopgaver er:
À praktisk planlægning af undervisning og kliniske ophold.
À skemalægning.
À holdsætning.
À vejledning af studerende.

Lønnen er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Hvis du har spørgsmål  kan du kontakte Klinikudvalget Rigshospitalet på 3545 4436.

I fald du er intereseret sender du din skriftlige ansøgning til:

Klinikudvalget Rigshospitalet
Afsnit 5404, Teilumbygningen
Blegdamsvej 9
2100 København Ø.

således at den er os i hænde senest onsdag d. 10 juni 1998.

INTERVIEWER SØGES TIL
forskningsprojekt om etik i medicinske forsøg

1 stud.med. søges til et forskningsprojekt, hvor vi følger patienter, der deltager i 2 forskellige
medicinske forsøg.
Din opgave bliver at interviewe patienterne om deres oplevelse af at være forsøgspersoner.
Der skal over sommerperioden foretages ca. 40 interview, og adgang til eget transportmiddel er
en fordel, da patienterne bor spredt i hele Københavns Amt.
Interviewtidspunkterne kan i vid udstrækning lægges, så det passer ind i dine øvrige planer for
sommeren.

Aflønning som studentermedhjælp efter HK/Stat-overenskomsten.

Hvis du er interesseret, så kontakt lektorvikar Søren Holm, Afdeling for Medicinsk Videnskabs-
teori, tlf. 35 32 79 31

STUDENTERJOB
Stud. med. søges snarest til håndsøgning af videnskabelige tidsskrifter
i det Nordiske Cochrane Center nogle timer ugentlig.

I samarbejde med vores håndsøgningskoordinator udføres håndsøgning af nordiske videnska-
belige tidsskrifter med det formål at finde alle randomiserede og kontrollerede kliniske forsøg.

Kvalifikationer: Ingen, fornøden instruktion foregår på centeret.

Arbejdstid:  Efter aftale, i dagarbejdstiden.

Løn:  I henhold til sædvanlige takster for studentermedhjælp.

Evt. spørgsmål: Kan rettes til håndsøgningskoordinator, læge Kåre Stahl Jacobsen på
              tlf. 35 45 70 05.

VEDRØRENDE PEDRAM KAZEMIS
MINDRETALSUDTALELSE TIL BESTYRELSENS
HALVÅRSBERETNING

I sidste uges MOK (årg. 30, nr. 29, 27. maj 1998) kunne man læse en mindretalsudtalelse fra
Pedram Kazemi. Bestyrelsen ønsker ikke at indgå i en polemik i MOK, men ønsker dog på et
enkelt punkt at kommentere indlægget.

Pedram Kazemi retter et særdeles groft personangreb mod vagtchef Jakob Lundbog. Bestyrelsen
tager på det kraftigste afstand fra dette angreb. Der er tale om en tone, der er helt utilgivelig for et
bestyrelsesmedlem, og da især for et bestyrelsesmedlem, der har valgt at sætte sig selv uden for
indflydelse ved ikke at deltage i møderne.

Vagtchef Jakob Lundborg har bestyrelsens fulde tillid; vi er oven i købet af den opfattelse, at han
udfører sit arbejde særdeles grundigt og kompetent.

På vegne af bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

Brian Bjørn
Bestyrelsesmedlem

FADL

AKTIVITETSKALENDER FOR FADL
- Efteråret 1998

Fredag 11. september:
Foredrag med tidligere professor og overlæge ved Rigshospitalets hjertecenter Gösta Petterson
om �Det offentlige sygehus vs. de private hospitaler i DK nu og i fremtiden�.
Til mødet forventes desuden tidligere sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen indbudt.
Efter mødet er der fadøl i klubben.

Torsdag 24. september:
Generalforsamling i klubben.
a) Skal FADL´s Vagtbureau servicere privathospitaler?
b) Skal 3-års regelen afskaffes?

December:
Julebanko i klubben.

Vi håber at få stablet flere arrangementer på benene og er altid åben for forslag.

Med de bedste ønsker om en god sommer

FADL´s medlemsaktivitetsgruppe

REFERAT TIL MOK AF KKR MØDE D.26 MAJ

Semesterets sidste KKR møde blev holdt d. 26 maj i FADLs mødelokale. Fremmødet bar præg af
eksamenspresset, det var dog ingen hindring for at vigtige emner blev diskuteret og beslutninger
blev truffet. Vi fandt det desværre nødvendigt at ekskludere PG fra foreningen.

Vores to tillidsmændsrepræsentanter Ulrich og Steen  fremførte nogle problemstillinger, de havde
mødt i deres arbejde, og vi gav grønt lys for et videre arbejde med henblik på at sikre bedre og mere
fair ansættelsessamtaler, ansættelsesaftaler og bedre oplysning omkring gældende forhold for at
øge samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen og mellem kolleger. Dette arbejde er i høj
grad afhængigt af, at vi får vedtaget den nye overenskomst. Indtil da, har der været gråzoner med
hensyn til arbejdsgiverrollen og funktionærstillinger mv., som har besværliggjort for ikke at sige
umuliggjort en forbedring af forholdene.  HUSK AT STEMME OM DEN NYE OVERENS-
KOMST  SENEST D.8 JUNI. LÆS FADL-FORUM

Vi har længe snakket om at ansætte en etnisk konsulent,  hvis arbejdsopgaver vi dog først skal
have klarlagt. Dertil har vi kontaktet Videnskabsbutikken på RUC, og to kvindelige speciale
studerende har påtaget sig opgaven. De vil  i løbet at det næste halve år udarbejde en analyse af
hvilke barrierer studerende af forskellige etniske kulturer, fra mellemøsten i bredeste forstand,
samt danske studerende møder og skaber (med deres væsen , udseende, herkomst, etc).

Et vigtigt punkt på dagsordene var indstillingen til eksklussion af PG. PG er ansat som timelønnet
på Hvidovre Hospital uden om FADL, hvilket er i strid med foreningens kollegiale vedtægter (§1,
stk.2 og §2 stk 2.) Desuden har PG  udover at få sin timeløn fra Hvidovre sendt lønsedler til
Vagtbureauet, hvorfor han er blevet dobbeltlønnet for nogle vagter. PG mødte ikke op for at tale
sit forsvar. Eksklussionen blev vedtaget med det lovbestemte flertal på minimum 2/3 for. Der
kunne ikke stilles formidlende omstændigheder for senere optagelse i FADL.

Så blev der endelig vedtaget en �kontigent pakke�, som vil træde i kraft til årsskiftet. En del skal
til afstemning til efteråret på generalforsamlingen. Den indeholder ændring af 3-årsreglen for nye
medlemmer, et frit lejde (dvs en måned endnu ikke fastlagt hvornår) hvor nye medlemmer kan
melde sig ind uden at betale for forgangen tid, indførsel af betalingsservice med kvartalsbetaling,
og bortskaffelse af det diffentierede kontingent, da gevinsten for de passive medlemmer det
seneste år har været på ca. 50 kr.

Som altid var der et hav af meddelelser fra vagtburauet, hovedbestyrelsen, sekrætariatet og di-
verse udvalg. Her i refaratet til MOK er kun medtaget de mest nødvendige punkter af hensyn til
læseren. Et fyldigt refarat kan som altid læses på sekrætariatet.  Dagsordenen for næste møde i
næste semester vil blive bragt i MOK.

Annoncer & Indre Organer
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Vagtbureauet
VAGTBUREAUET LUKKER FRA 1. JUNI
1998 OM NATTEN I TIDSRUMMET KL.
24.00-06.00.

Som tidligere annonceret medførte besparelserne i budget 1998 at det blev nødvendigt at lukke
Vagtbureauet i nattetimerne i tidsrummet kl. 24.00 - 06.00 fra 1. juni 1998 og indtil videre.

Dispensationer i forhold til eksisterende- og nye overenskomster er opnået ved forhandling med
Amtsrådsforeningen og H:S for så vidt angår tidsfrister for bestilling/afbestilling af vagter.

Vagtbureauet har informeret samtlige hospitaler/afdelinger herom, ligesom H:S også har informe-
ret herom direkte til deres institutioner.

Vagtbureauets telefonsvarer vil fortsat opgive køplacering af VT-hold og annoncering af hold.

�Bær over med os�

Vagtbureauet får i de første 14 dage af juni ny gulvbelægning i en del af lokalerne, hvilket med-
fører et stort internt roderi og �måske forvirring� på Vagtbureauet. På trods af roderiet vil vi
bestræbe os på at betjene medlemmerne og vores kunder i den sædvanlige åbningstid.

Med venlig hilsen

Direktøren

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 25/5-1998 - 31/5-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 5 8 4 9 5 20 18 69
udækket 3 3 0 6 2 11 1 26            38

15-23
bestilt 11 14 15 18 25 16 8 107
udækket 0 1 0 6 3 4 0 14             13

23-07
bestilt 17 11 20 14 15 8 11 96
udækket 0 1 8 7 0 0 0 16            17

ialt
bestilt 33 33 39 41 45 44 37 272
udækket 3 5 8 19 5 15 1 56            21

dæknings %
91 85 79 54 89 66 97

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:   25/5-1998 - 31/5-1998

man tirs ons tors fre lør søn

ledige hold 0 1 0 0 0 0 0
arbl. vagter 2 3 1 0 0 0 0
planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18

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.

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 23

Træffetider for sommeren:

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 (telefonisk)

Vi vil prøve så vidt det er muligt, at være til at komme i kontakt med i disse træffetider. Der kan dog
være uger, hvor vi ikke er at træffe, men så kan I lægge besked i vagtafdelingen eller hos Maria,
så ringer vi tilbage hurtigst muligt.
________________________

Send en mail til Vagtchefen:
Som noget ganske nyt (velkommen til det næste århundrede) får I mulighed for at maile til vagt-
chefen. Adressen kommer meget snart til at virke på adressen:

vc-kvb@fadl.dk

Her kan du stille spørgsmål til os. Læs mere om mulighederne og vores fremtidige planer i semester-
hæftet, som udsendes i midten af august.
________________________
Til alle holdmedlemmer på VT-flyverhold og afdelingshold:
Selvom det er eksamenstid og snart sommerferie så husk, at der stadig er VT-kursister som
mangler følgevagter. Derfor:
Husk at ringe ind, hvis du kan have en følgevagt med. Det er svært, så vi behøver din hjælp til at
få afviklet puklen!!!
Vi takker for den foreløbige indsats og håber at I fortsætter
________________________
Læsning på vagt - Igen - Igen
Husk altid, at der er en patient bag ved bogen.
________________________
En rigtig møgvagt - Hvad så????
Vagtchefernes arbejdsopgaver!
Hvis du har haft en rigtig møgvagt vil vi meget gerne høre om den. Dette gælder uanset hvorfor
vagten har været dårlig. En stor del af vores arbejde går ud på at sikre medlemmerne både gode
og spændende vagter. For altid at kunne opfylde dette er det utrolig vigtig, at vi får tilbagemeldinger
fra jeres vagter. Det vi helst vil høre er konstruktiv kritik - positiv som negativ.
Er det helt �brændt sammen�, eller har du trådt godt og grundigt i spinaten i løbet af vagten så kom
til os. Hvis du selv er klar over problemerne, er det bedst at se det i øjnene. En hurtig og imøde-
kommende henvendelse fra en vagtchef til afdelingen kan måske spare dig får en ubehagelig
klage.
Brug os, det er det vi er her for.
________________________
Ingen MOK - Hvad så??
Som bekendt er næste MOK sidste nummer i dette semester!!! Hvordan kommer man så på hold?
Alle annoncer fra hold som søger nye medlemmer vil blive slået op på følgende steder:
Opslagstavlen på Vagtbureauet, Vagtbureauets telefonsvarer 35373266, nederst på lønsedlerne
og som noget ganske nyt på Kredsforeningens dør på Panum bygn. 1.2.20.
Det er dit eget ansvar at kigge efter, hvis du er interesseret.
· Annoncer gælder på lige fod med den som er opslået i MOK

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef
PS. Vi lover at gøre vores indlæg mere spændende og læsevenlige i det kommende semester

ANNONCER

INTENSIVHOLD 4102, AFD.542, HVIDOVRE HOSPITAL

Vi søger 1 nyt medlem, oplæring i maj/juni maj og vagter fra juni/juli 1998.

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage  8-10 vagter om måneden
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter
- deltager i ansættelsessamtale på afdelingen

Vi tilbyder:
- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse)�- oplæring i
PDM (elektroniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med 600 VT-timer vil andre
blive taget i betragtning.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 4. juni 1998 kl. 12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

Rigets Hæmodialysehold 4201 søger
2 nye Dialyseassistenter

Hold 4201 kan tilbyde FADL�s mest bloddryppende og prestigefyldte job som dialyseassistent
på Rigets afd. 2133 og 5101. Arbejdet består i at dialysere såvel akutte som kroniske dialyse-
krævende patienter og alt hvad dertil hører, dvs. overvågning af ptt., anlæggelse af fistelnåle, I.V.
medicinering, blodprøvetagning, afledning af EKG, stuegang med læge osv..
Er patienterne så dårlige at de ikke kan flyttes fra deres afd. mobiliserer vi en dialysemaskine og
dialyserer dem hvor end de måtte befinde sig. Endvidere udfører vi plasmaseperationer, hvor vi
via specielle maskiner kan udskifte en patients plasma og der igennem skille denne af med even-
tuelle autoantistoffer eller hyperviskøst plasma.
Alt i alt et meget varieret og spændemde job med stort ansvar.
På afdelingen foregår der en del forskning, hvilket betyder at der er gode muligheder for at der
er gode muligheder for at få skrevet sin OSVAL II i et kendt miljø.

- Fortsættes

Vagtbureauet meddeler



8
Kvalifikationskrav: 250 -300 VT-timer, gerne børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfa-
ring med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne lide børn da du konstant er omgivet dem.

Det er ikke et krav at du har bil, men det er en fordel.

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

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

Der er en gensidig prøvetid på tre måneder.

Yderligere oplysninger på VB eller hos holdlederen tlf. 35 38 02 09.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. juni 1998  kl.12.00 på Vagtbureauet.

Husgruppen præsenterer
Semesterets sidste brag af

en fest

Pumpeparty

Tirsdag d. 30/6-98

KL. 21.30
Uddeling af den gyldne pumpe til den

eller de nybagte kandidater, der har ydet
en ekstraordinær studentersocial ind-

sats gennem deres studietid

Adgang kun mod forevisning af
studiekort
eller i følge

Venner er velkomne

Husgruppen forbeholder sig ret til at lukke døren,
når lokalet er fyldt.

Studenterklubben

Vi kan tilbyde dig:
1. Et alsidigt job.
2. 7½ times vagter i dag - og aftentimerne (ingen nattevagter).
3. Mange studenter i vagt samtidig.
4. 10 lønnede følgevagter.
5. GOD LØN
6. Masser af klinisk erfaring.
7. Gode og traditionsrige holdmøder.

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

Har du yderligere spørgsmål så ring til: Paul Krohm (tlf. 33 21 33 93).
ANSØGNINGSFRIST: Torsdag den 4/6 -1998 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Permanenthold 4402 søger nyt holdmedlem til
�Intubering� til August.

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 fra
neonatale hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplanterede.
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, angiografie, mm.

For at blive �one of us� skal du:
have haft 400 SPV-timer, 400 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 det nødvendigt 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. år.

Oplæringen i afdelingen:
4 følgevagter og 2 dages obligatorisk teori.Efter vores overenskomst er teorien og to af følge-
vagterne betalte. Teorien vil ligge i sensommeren.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402 er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf. 31222523
el. 33919342
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 11. juni 1998 kl. 12.00 på VB

Hjemmehold 4605 i Køge søger 2 nye ventilatører til start
den 1. august 1998

Vi er et særdeles velfungerende 7 år gammels hold med 12-timers vagter. (07.00 - 19.00 og 19.00
- 07.00). Vi passer en 8-årig tracheostomeret dreng, der er multihandicappet, men velfungerende.
Arbejdet består i sondemadning via gastrostomisonde, sugning med jævne mellemrum samt
observation evt. kanyleskift ved behov (yderst sjældent). Vi følger ham overalt og vi forventer
derfor, at du er:
- ventilatør med ca. 150 timer bag dig
- på fase I, og indstillet på at blive længe på holdet (de flester af os er på fase II)
- kørekortindehaver (en nødvendighed, da vi transporterer drengen til skole/aflastning

i Roskilde.
- flexibel og indstillet på at arbejde alle måneder
- kan tage 5 vagter/måned alle måneder
- indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med familie, skolelærere og pædagoger
- i stand til at afholde 2 lønnede følgevagter i august. Du skal deltage i holdmøde

19. juni 1998 kl. 17.00.

Det er en ubetinget fordel for alle at have bil eller adgang til en, når du skal på vagt,
men det er ikke et krav. Ansøgere med bil vil blive foretrukket.

Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære til gengæld !!

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. juni 1998 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Evt. spørgsmål kan rettes til holdlederen på 33 25 73 69.

Ventilatør 4626 Nordsjælland Hjemmehold 4626 i Allerød
søger 3 nye ventilatører pr. 1. aug.1998.

Vi hjælper en 9årig dreng, der har sølvkanyle. Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl. 06.45-15.00
på hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nattevagter fra kl. 22.30 til 06.45 og på
fredage og lørdage dækker vi fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Derudover dækker vi aftenvagter efter
behov og endvidere dækker vi nattevagterne når familien er på ferie.

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

Vagtbureauet & Studenterklubben


