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Lægens rolle på hospitalet � nu og i fremtiden !!!

FADL inviterer til debat-eftermiddag med læge Gösta
Petterson og sygehusudvalgsdirektør Peter Orebo, med

efterfølgende FAD(L)-ØL i studenterklubben

Dette arrangement løber af stablen

Fredag den 11. September 1998 fra kl. 16.30
til kl. 18.30 i Lundsgaaard auditoriet

FADL har været så heldige, at få Gösta Petterson &
Peter Orebo til at deltage i debat-eftermiddagen.

Læs mere om dette arrangement inde i bladet.

På gensyn den 11. september kl. 16:30 i Lundsgaard auditoriet.
Venlig  hilsen FADL�s aktivitetsgruppe

GRATIS FAD(L)-ØL I

STUDENTERKLUBBEN,

EFTER KL. 18.30
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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
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Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 03 årg. 31
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: FADL

Denne                               redaktion:

16.30 Debat
mellem Overlæge
Gösta Petterson og
Peter Orebro i
Lundsgaard og
bagefter er der
FadlØL og Lang
fredag til 24  i
Klubben

16.00 Billetsalg
til sem.fest Part I
i klubben

16.05 Filmklub-
ben holder
møde i 1.2.5
5 min før starter
KG møde i klub-
ben

15-18.00 MSR
afholder
Bogmarked i 1.2.5
& 1.2.7a

20.00 Stormøde
for Rusinstruk-
tørerne i klub-
ben

15.00 SUPER
FCK møder
verdens bedste
træner på Glad-
saxe stadion
UHA

15.00 Tutormøde i
Klubben
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
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 og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte)  15.00 � 16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
NN, studentersekretær
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: torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
NN, studentersekretær
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

SÅ ER DET TID FOR  . . . .
EKSAMENSTILMELDING !!
Vær opmæksom på, at tilmeldingen til alle eksaminer på medicin er begrænset til en uge.
Mandag d. 7. til fredag d. 11. september 1998 begge dage inkl.

Eksamenstilmeldingen foregår på eksamenskontoret, lokale 9.1.55a.
Åbent 900 - 1400, tirsdag dog 900- 1600. Medbring studiekort og eventuelle dispensationer.

Heller ikke i år modtages
eftertilmeldinger !

® Hvis du er bortrejst, syg osv. så kontakt for Guds skyld eksamenskontoret. Evt. på telefon 35
32 70 84

® Husk at i år skal du medbringe årskort og evt. dispensationer for overhovedet at kunne melde
dig til eksamen.

® Hvis du mangler kursusgodkendelser, hvis du skal søge dispensation for tidsfrister, hvis du
skal til en speciel eksamen eller hvis du iøvrigt er usikker på, om du kan gå til eksamen skal du
stadig huske at tilmelde dig de eksaminer, du ønsker at gå til !

® Kontakt en Studievejleder hvis du er i tvivl.

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 18. JUNI 1998 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Viggo Jønsson, lektor Hen-
rik Arendrup, stud. med. Anja Bech Hansen (13. sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (8.
sem), stud. med. Anne Louise Sørensen (suppleant, 7. sem.), studentersekretær Benedicte Utke
Ramsing

Fraværende:lektor Folmer Elling, prof. O. Paulson, overlæge Henrik Permin, stud. med. Pernille
Bruusgaard (11. sem.), stud. med. Troels Bygum Knudsen (10. sem.), stud. med. Sven Pörksen
(Skemafrit sem.), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (7. sem), sekretær Rita Dalhammer

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der findes en møderække, hvor H:S mødes med de lægelige direktører fra de enkelte
hospitaler og klinikudvalgsformændene. Ved sidste møde blev klinikudvalgenes struktur
diskuteret. Efter at H:S er opstået, er meget af undervisningen blevet centraliseret, så det kunne
måske være rationelt at centralisere noget af planlægningen og så have lokale klinikudvalg,
der sørgede for lokaler etc. Det har tillige været foreslået at lægge de kliniske institutter
sammen, så det fælles kliniske institut bl.a. skulle varetage lektoransættelser.
Udvalget for instillingen af en professor i klinisk medicinsk pædagogik har indstillet
svenskeren Knut Aspegren. Han forventes at tiltræde 1. november 1998.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Ingen meddelelser

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er blevet ansat en puljemedarbejder, Benny Frimund, i klinikudvalget fra den 10. august.
Endvidere er der blevet ansat en ny studentersekretær Laura Johnsen, som vil dele
studentersekretærjobbet med Benedicte Ramsing fra den 1. august.
I løbet af sommeren vil læserummene blive indrettet anderledes, så der vil kunne sidde 4 i
hvert læserum.

6. Meddelelser fra semestrene
Ingen meddelelser

7. Evt.
Anja bliver læge på tirsdag og klinikudvalget takker for godt arbejde og ønsker held og lykke
fremover.

Evaluering af PBU på 10. semester. 90 % har afleveret deres evalueringsskemaer. 29 ud af 48
melder positivt tilbage. Evalueringerne fra efteråret 1997 og foråret 1998 vil blive sammenfat-
tet og søgt publiceret i �Ugeskrift for læger�, sammen med en vejledning i problembaseret
undervisning.

Referent: Studentersekretær Benedicte Ramsing

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 37

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt
15 � 16 16 � 19 Jes Braagaard

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen

Fredag 13.30 � 14.30 10.30 � 13.30 Jon Prause

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid.Vejleder. Bemærkning.
Onsdag 15 -16 16 - 19 Christian Heilmann

OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign. )
samt  forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.

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 lf. 35 32 70 9 lokale 9.1.41 Pia Henriksen tlf. 35 32
70 93 lokale 9.1.41

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!
Som nogle måske har bemærket starter der hvert semester nye studerende, der aldrig har set dem
før. Derudover kommer mange �gamle� studerende i klemme på grund af, at de ikke er oriente-
rede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer
af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU- og orlovs-
regler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat gælder
- 1997-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Studiet
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- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte kliniske kurser i intern medicin,

kirurgi, klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede
eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori I, klinisk socialmedicin og
psykiatri.

- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt
bestået eksamen i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i almen medicin, gynækologi/obstetrik,
pædiatri og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse af samtlige obligatoriske studie

elementer til og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksa
miner til og med 10. semester samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin,
kirurgi og OSVAL I.

- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i akut patient.

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.

For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte
være fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel gælder det, at der kræves et fremmøde på
80% ved den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor der skal afleveres rapport til
godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev når alle
indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studieelementer.
Attestation for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer sker via EDB og går direkte til
eksamenskontoret. Du kan tjekke om dit  attesthæfte er blevet registreret som bestået på adressen:
http://www.sund.ku.dk./udd/medicin./attest

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.

Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives
kun undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og da kun i tilfælde af dokumenteret syg-
dom el.lign.

ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.

Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele eksamenskontoret, da oplysningerne om
din adresse blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til eksamenskontoret, hvis du flytter umiddel-
bart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

REGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING.

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på eksamenskontoret, i åbningstiden
mandag-fredag kl. 9-14, tirsdag dog kl. 9-16. På gangen foran eksamenskontoret vil der være
fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages
skriftligt, ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til eksamen. De bliver opslået i starten af hvert
semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen sker i uge 37,
7.-11. september 1998.
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og søger dispensation, men ikke har fået svar
endnu på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tidsfristerne for
eksamenstilmelding!  Når du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på din eksamens-
tilmelding, at du søger dispensation.

REGLER FOR TILMELDING TIL DE
ENKELTE EKSAMENER.

FASE I
I slutningen af 1. semester kan du tilmelde dig tentamen i kemi.
Indtegningsbetingelser:
- for tentamen i almen og organisk kemi: godkendelse af obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi.
På/efter 2. semester kan du tilmelde dig eksamen i anatomi I og eksamen i sundhedspsykologi.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i anatomi I: godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1. og
2. semester.

OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gælder tillige følgende: kemi og anatomi I skal
være bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan du ikke holdsættes på 4.semester. Uden
bestået anatomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.

På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
- godkendelse af de obligatoriske studieelementer  på 4. semester samt godkendte øvel-
ser i fysik på 3. semester, og bestået almen og organisk kemi.

På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den
integrerede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegningsbetingelser:
- godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1.- 6. semester, samt bestået
anatomi I, almen og organisk kemi, sundhedspsykologi og cellebiologi.

FASE II

Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få rykket rundt på undervisningen og således tage
kurser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.

På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i genetik.
Indtegningsbetingelser:
- for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig i genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i mikrobiologi, farmakologi og videnskabs-
teori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologikursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt godkendte
kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL
II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i dermatologi/venerologi, oftalmologi og
oto-rhino-laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt

bestået eksamen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i arbejds- og miljømedicin, forordningslære
og patologisk anatomi.

Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt

beståede eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået eksamen i mikrobiologi.

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT

25. SEPTEMBER 1998 ER SIDSTE
FRIST FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejlednin-
gen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstæn-
digt med oplysninger om:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde

en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemestret 1998 fredag den
25. september. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især
ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så
god tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

Studiet
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STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?

På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som studievejledere for medicin. Vi træffes enten i
vores åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst disse !!!
Åbningstiderne offentliggøres i MOK samt på vores dør i lokale 9.1.33.

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du måske har i forbindelse med studiet. Util-
strækkelighedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læsegruppen, det  uoverskuelige i det
lange studium eller hvad det nu måtte være.

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT STUDIE-
VEJLEDNINGEN HAR TAVSHEDSPLIGT !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen udenfor vores lokale. Her kan du sætte en seddel
op, hvis du mangler en at læse sammen med. Desuden laver vi hvert semester opsøgende vejled-
ning og afholder møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at komme før alting er brudt sammen - måske har
du nogle muligheder mht. studiet, som du havde overset/ikke kendte til.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN
HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisnings-
mulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du blot udebliver, kan du ikke forvente at få tildelt
en holdplads igen næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation
på grunden til dit fravær d.v.s. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddel-
bart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er henholdsvis 1. august og 10. januar - men
det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt
undervisningen.

VKO - VALGFRI KURSER OG OPHOLD

Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement af ialt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge
fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester, men kan gennemføres på et hvilket som helst
tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8. semester til indtegning til eksaminer på 13.
semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13. semesters eksaminer, at der foreligger fuld
godkendelse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde i indland og udland (f.eks. IMCC og lig-
nende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil
sige at ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser
godkendes fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold og aftale vilkårene for dette. Institut for social-
medicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet
honorerer ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet med
opholdet, rejse, kost og logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at du frit kan vælge mellem formaliserede kurser
i fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og høj-
skolers undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter,
og deltagelse i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot sikre dig at kurset/mødet er/kan
godkendes som VKO - er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser finder du i lektionskataloget. Desuden an-
nonceres løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til forhåndsgodkendelse kan fås i sekretaria-
tet).

ATTESTATION

Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder
er det en god idé at have en på forhånd udfyldt attestformular klar, som kun kræver foredrags-
holderens eller kursussekretærens underskrift. Attestationsblanketterne kan hentes i skufferne -
tag en stak så du altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres -brug de dertil fremstillede
attestationsblanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point. Korterevarende uddannelsesaktiviteter
giver brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2
døgnvagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal
få et fagligt udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6 uger, tager du alle dine attestationer med ind
på eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor landets grænser, der ikke er annonceret i
kursuskataloget eller som �ugens tilbud� - opnå godkendelse efter forelæggelse for VKO-udval-
get. Benyt skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begrænsninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-pro-
jekter og lignende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og tilrettelæggelse af studieophold ved udenland-
ske universiteter eller højere læreanstalter kan opnås ved:

Det internationale kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du velkommen til at henvende dig til sekretæren
for VKO. Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

Fase II

FRITAGELSE FOR KEMI?

Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen med kemi som valgfag på A-niveau, eller har
gået på matematisk-kemisk gren, kan du fritages for medicinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte
Birkbøll lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og studiesekretæren for kemi får be-
sked om fritagelsen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse med indskrivning af karakter
for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på fritagelsen.

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat til eksaminatorier og øvelser i kemi. Skulle du
have lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi behøver du ikke aflevere kopi af dit eksamens-
bevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at kemi-
niveauet svarer til kemi på A-niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgivende eksamen gælder, at der ved optagelsen
er foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk studentereksamen får du ikke fritagelse for kemi
på baggrund af gymnasieniveau kemi.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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.

RESERVELÆGE  I FORSVARET.
 EN UDDANNELSE MED MULIGHEDER

Du, der snart er færdig med lægestudiet, har lyst til og mod på at uddanne dig til reservelæge i
forsvaret på værnepligtslignende vilkår.

Du kontakter derfor

Forsvarets Værnepligt & Rekruttering,
Erhvervsoplysningssektionen tlf. 44 68 21 22
(man - fre 1000 - 1500) og få tilsendt brochuren

- Reservelæge i forsvaret - og
  et ansøgningsskema.

Du kan få yderligere oplysninger om uddannelsen ved at ringe til,
Forsvarets Sanitetsskole, tlf. nr. 39 68 16 55 lokal 301 eller INFO-cellen ved Forsvarets Sund-
hedstjeneste tlf. nr. 39 68 16 55, lokal 466.   Eller ved Forsvarets Værnepligt & Rekruttering (FVR)
tlf. 44 68 21 77 lokal 5120 eller 5127.

Ansøgning, fra de der forventer at afslutte uddannelsen i Juli 1999, indsendes til

Forsvarets Værnepligt & Rekruttering.
Rekrutteringssektionen.
Flyvestation Værløse, Postboks 145
3500 Værløse
snarest og inden den 15 Oktober 1998.

For de der forventer at afslutte uddannelsen senest i December 1999 indsendes ansøgningen
inden den 21 Marts 1998.

LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
 LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig de praktiske procedu-
rer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateter-
anlæggelse, avanceret genoplivning, GU. Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører
et væld af interaktive CD-ROM programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.
Åbningstider for LKF

HverdageWeekend
PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17
* Kun for øvede, uøvede kan tilmelde sig nedenstående kurser!

Kurser i LKF
Kursus Dato Tidspunkt
Kateter 10/9/98 16:00 & 18:00
Drop 1/10/98 16:00 & 18:00
Fri Træning* 6/10/98 16:00-20:00
Gynækologi 8/10/98 16:30
Kateter 22/10/98 16:00 & 18:00
Fri Træning* 3/11/96 16:00-20:00
Sutur 12/11/98 16:00 & 18:00
Genoplivning 19/11/98 16:30
Fri Træning* 1/12/98 16:00-20:00
Genoplivning 3/12/98 16:30
Gynækologi 10/12/98 16:30
* ¸ Genoplivning, ¸ Gynækologi Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er
gratis. Kurserne foregår i hold af 6 studerende.   Tilmelding sker tirsdage ml. 12-14 på (
35455407. NB Husk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
LKF Afsnit 5404 - Rigshospitalet Blegdamsvej 9 Teilumbygningen 2100 København Ø

MINE HERRER OG DAMER
Fra alle os til alle jer et herligt velkommen-som Jesper Fårekylling vistnok synger.
Nu er det endnu engang tid til at byde velkommen til et nyt semester � VELKOMMEN.

Velkommen til alle de nye FASE II�ere, som gennem lang tids stræben har tilkæmpet sig en plads
på verdens bedste hospitaler, som gennem flere års slid endeligt har fundet vejen til visdommens-
træ på diverse klinikker, som slutteligt kan placere appelsinen i deres turban -6. Semester over-
stået-velkommen til dem.

Og velkommen til alle jer andre, der ved at græsset ikke er grønnere på den anden side, men
tingene  stadig er slid og slæb, mere komplekst og kompliceret end på fase I, og som belønnes med
obligatorisk fremmøde klokken 7:30 på Glostrup-velkommen til os.

En af de måder man kan sige velkommen på, er ved at holde et lille lad-os-komme-hinanden-ved-
før-den-næste-eksamen-kom-sammen, og det er, hvad vi har tænkt os at gøre, nemlig med en:

FASE II- sem.startsfest

Lørdag d. 26. September i studenterklubben.

Hertil skal der, ganske som der plejer, bruges en masse frivillig arbejdskraft, så vi kan få en
interessant og anderledes fest, ganske som vi plejer, og vi kan være flere til at ryde op- så det ikke
bliver et helvede, ganske som det plejer, og bruge denne chance til at møde nye medstuderende,
ganske som vi plejer, så mød op torsdag den 10. September klokken 16:00 i klubben, ganske
som vi plejer, til første og ét af de sidste planlægningsmøder, så kom frisk, så vi er mere end fem,
ganske som vi plejer!

Kjærligst og endnu engang velkommen-
Peter Roy Kirkegaard
9. semester KBH�s amt

Når tiden kommer, hvor du som lægestuderende skal
tilmelde dig til den afsluttende eksamen � begynder
tillige de første vigtige beslutninger for dit fremtidige
virke som læge.

Sundhedsstyrelsen fremsender på det tidspunkt en orientering om og tilmeldingsskemaer til
turnusordningen for nyuddannede læger.

Enkelte af jer skal aftjene værnepligt i forsvaret.
Andre af jer kunne måske tænke jer frivilligt at søge reservelægeuddannelsen i forsvaret.
Senere kunne I måske få lyst til nogle af de oplevelser, muligheder og udfordringer en tilknytning
til Forsvarets Lægekorps kan give � og da skal man have gennemgået reservelægeuddannelsen.

Det er muligt for dig ved at gennemføre en reservelægeuddannelse i forsvaret samtidig at få
indflydelse på, hvor din turnus finder sted.

Bekendtgørelsen om lægers adgang til at opnå turnusstillinger anfører nemlig en særlig fortrinsret
ved valg af turnusamt for op til 15 nyuddannede læger pr. semester. Det gælder først og fremmest
de, der skal aftjene værnepligt, men også de som har aftjent værnepligt, har trukket frinummer eller
er kvindelig læge kan indgå en kontrakt med forsvaret.

Reservelægeuddannelsen består af

· 5 måneders uddannelse på Forsvarets Sanitetsskole på Jægersborg Kaserne nord for
København og
· efterfølgende 6 måneders mobiliseringsuddannelse ved en sanitetsafdeling eller er
sanitetskorps i hæren.
I de første 5 måneder gennemgår du uddannelse i almene militære færdigheder, en leder-
uddannelse og en militær-medicinsk uddannelse.

Den militærmedicinske uddannelse indeholder bl.a. dele af diplomkursus i international sundheds-
støtte omfattende (traumatologi, medicinsk etik/international politik og katastrofemedicin) samt
idrætsmedicin, krigs- og katastrofepsykiatri og ABC-medicin.

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen på Forsvarets Sanitetsskole fortsætter uddannelsen
som sanitetsdelingsfører ved et af hærens regimenter i 6 måneder.
Her får du til opgave at virke som læge og chef for en delings unge værnepligtige. I denne periode
indgår supplerende kurser ved forskellige skoler i hæren og perioden afsluttes atter ved Forsva-
rets Sanitetsskole med et kursus i flyve- og navelmedicin på 14 dage samt en uges orientering-
skursus om fortsat tilknytning til forsvaret og hvilke muligheder du har for, ved siden af din
videre civile efteruddannelse at kunne få  spændende oplevelser i forsvaret f.eks. lejlighedsvis at
tage helikoptervagter (Search and Rescue-beredskabet) eller at tegne en kontrakt som læge ved
Den Danske Internationale Brigade.

Den samlede reservelægeuddannelse er 11 måneder og er fra august 1998 et samlet forløb.
Tegner du, i umiddelbar forlængelse af denne periode, en kontrakt med forsvaret på 7 måneder,
modtager du en bonus på 55.000,- kr. efter de 7 måneder.

I løbet af de 7 måneder, hvor du forretter tjeneste ved et infirmeri, kan du i en aftalt periode bruges
som læge på et af søværnets skibe eller ved SFOR-missionen i Ex-Jugoslavien.

D.v.s. at du kan kombinere en oplevelse med højere løn samt optjening af afspadsering og får
efter endt kontrakt den omtalt bonus på 55.000,- kr.

De, der skal aftjene værnepligt skal angive dette på turnustilmeldingensblanketten til Sundheds-
styrelsen.

Ønsker du at komme ind frivilligt, d.v.s. på værnepligtslignende vilkår skal du kontakte For-
svarets Værnepligt & Rekruttering,
Erhvervsoplysningssektionen tlf. 44 68 21 22
(man - fre 1000 - 1500) og få tilsendt brochuren - Reservelæge i forsvaret - og
et ansøgningsskema.

Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til Forsvarets Sanitetsskole,
tlf. nr. 39 68 16 55 lokal 301 eller INFO-cellen ved Forsvarets Sundhedstjeneste
tlf. nr. 39 68 16 55, lokal 466.   Eller ved Forsvarets Værnepligt & Rekruttering (FVR) tlf. 44
68 21 77 lokal 5120 eller 5127.

Ansøgning, fra de der forventer at afslutte uddannelsen senest i Juli 1999, indsendes til

Forsvarets Værnepligt & Rekruttering.
Rekrutteringssektionen.
Flyvestation Værløse, Postboks 145
3500 Værløse
snarest og inden den 15 Oktober 1998.
NB.
De der forventer at afslutte uddannelsen senest i December 1999 indsender ansøgning inden
den 21 Marts 1998.

Studiet
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9. SEMESTER, E98 - ÆNDRINGER I
NEUROBLOKKURSET

 D. 7/9 98 kl. 11.15-12.00 udgår undervisningen i diskusprolaps.
Indpasses i stedet i Marianne Juhlers undervisning d. 11/9 98.

 D. 11/9 98 kl. 09.15-10.00 varetages undervisningen i CNS tumores
 patologi af Marianne Juhler.

Venlig hilsen
 Rita Dalhammer
 sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

HVORFOR GÅ OVER �DAMMEN� EFTER BØ-
GER?
-er det billigere at købe lærebøgerne på internettet?

Køb af bøger på internettet �og især hos klodens største boghandel amazon.com � bliver mar-
kedsført voldsomt for tiden. Det fyger med påstande om, at udenlandske bøger er op til 50%
billigere, hvis man handler hos amazon.com.

Vi har selvfølgelig lavet et tjek på sagerne og kan med det samme slå fast, at UNIVERSITETS-
BOGLADEN stort set altid  er BILLIGST!!!

Ud af 25 udenlandske lærebøger på medicinstudiet var der penge at hente ved at købe hos
amazon.com i 4 tilfælde,  hvis  man vel at mærke er indstillet på at vente mellem 6 og 14 uger på
at få sine bøger,  i alle andre tilfælde er det dyrere.

Og hvorfor så det�������.
Det er sjældent, at der opstår sådanne myter, uden at der er noget om snakken, og selvfølgelig er
det rigtigt, at bøger generelt � men absolut ikke i alle tilfælde � er billigere i USA. Det er imidlertid
vigtigt, at man kender lidt til detaljerne i markedet.

Det er afgørende for prisen, når man handler på nettet i USA, at det altså også koster penge at få
transporteret sine bøger. Prisen for transporten bestemmer man for så vidt selv. Man kan vælge
mellem en billig og langsom forsendelse (6-8 uger), en halvsløv � men noget dyrere - affære der
tager et par uger og en kurérforsendelse, der er dyr, men til gengæld får man sin bog inden for 4
dage. Priserne er hhv. ca. 50 kr., ca. 110 kr. og ca.310 kr.

I Danmark er der 25% moms på bøger, mens dette ikke er tilfældet i USA. Imidlertid skal man
betale moms også, når man selv importerer bøger fra USA. Told & Skat�s kontrol er imidlertid ikke
100%, om end den er blevet kraftigt intensiveret i den senere tid. Men selv om tolderne ikke får
fat i pakken med lærebøgerne, og man altså ikke får en monsregning oven i det man har betalt til
amazon.com., viser vores undersøgelse, at 2/3 af lærebøgerne stadig er billigere i
UNIVERSITETSBOGLADEN, også selv om man har valgt den billige og langsomme forsen-
delse!!!

Der er sket en udligning af bogpriserne mellem USA og Europa inden for de seneste par år. Man
opererer fra de amerikanske forlags side i stigende grad med globale priser, hvor man tidligere
kunne se prisforskelle på mellem 30-50% hen over Atlanterhavet.

Vi er ikke bare billigere��������
Det er ikke bare prisen, man skal tage sig i agt for, når man køber bøger på nettet; man skal også
være opmærksom på, at forbrugerbeskyttelse og service er en landsby i Rwanda, når man hand-
ler elektronisk.

Man har ikke 4 ugers returret. Og selv om man havde, ville det være illusorisk pga. omkostnin-
gerne til porto etc.
Det sker � ikke sjældent � at der er fejl i bøgerne: f.eks. manglende sider. Hvad gør man så på
nettet?
Endelig skal man vel heller ikke glemme, at vi stort set altid har lærebøgerne på hylderne, mens
amazon.com i rigtig mange tilfælde først skal skaffe bøgerne, før de kan sendes afsted. Dette
forhold ser du i anden spalte i tabellen.

Tjek selv nedenstående tabel, der viser, hvad du betaler for den samme lærebog i
UNIVERSITETSBOGLADEN og hos ammazon.com.

Husk i øvrigt at bruge www.universitetsbogladen.dk

Med venlig hilsen
UNIVERSITETSBOGLADEN

Universitetsbogladen

Titel   Ventetid hos Amazon Amazon DKK Amazon DKK Amazon DKK Bogladen
Langsomt          Halvsløvt  Hurtigt

Sobotta Altas  4-6 uger 803,36          863,86  1.062,65 625,50
Holum: Organic and Biological Chemistry 2-3 dage

725,14          785,64   984,43 355,50
Wedding: Behaviour + Medicine findes ikke 301,50
Crossman: Neuroanatomy 4-6 uger

301,64          362,14   560,93 288,00

UNIVERSITETSBOGLADEN PÅ NETTET
Du kan forberede dine indkøb, reservere bøger og følge med i nyhederne ved at klikke dig ind
på www.universitetsbogladen.dk. Her finder du bl.a. boglisten (klik på kataloger) i en løbende
opdateret form. Husk, hvis du køber bøger fra vores hjemmeside, skal du afhente bøgerne og
betale kontant/med Dankort for at opnå studierabatten. Vi vil også meget gerne høre din mening
om vores hjemmeside; hvad mangler der, hvad kan vi gøre bedre etc. Du kan sende dine kom-
mentarer via hjemmesiden.

Bøger på vej
Medicinsk mikrobiologi
*Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi, 2. Udg. Er blevet yderligere forsinket fra forlaget og
forventes nu at udkomme primo oktober
Parasitologi � et kompendium. Ny udgave forventes at udkomme i oktober måned

Ortopædisk kirurgi
Sneppen: Ortopædisk Kirurgi, 4. Udg. Forventes på hylderne ultimo september.

Medicin
Kumar et al.: Clinical Medcine, 4. Udg. Forventes at være i Danmark primo oktober.

Netop udkommet
Oxford Handbook of Clinical Medicine, 4. Udg., 1998, plast, kr. 250,00

Et endog meget fint tilbud
I disse tider, hvor vi venter på ny udgave af Medicinsk Kompendium (primo 1999) har vi et
særdeles favorabelt tilbud på Harrison�s Principles of Internal Medicine, Vol. 1-2, 14. Int. Ed..,
1997, 2800 s, indb. Til kun kr. 495,00. Vi har endnu 20 eksemplarer tilbage, hvorefter prisen
bliver dobbelt så høj.

Mobiltelefoner � et kanontilbud
Sammen med Telia kører vi tilbud på mobiltelefoner til studerende � og vi har skønnet, at det er
værd at løbe efter:

Studiepakke � bestående af:
· 1 stk. Motorola CD160 mobiltelefon
· Telia Internet Basic Abonnement gratis i 3 mdr.
· Telia Startpakke
· Telia City abonnement: 80 kr. pr. måned og 80 øre pr. minut. Men der er 80 øres gratis
taletid pr. måned året ud.

Dette forudsætter abonnementstegning inden 30.09.98!!!!!
Pris:  Kr. 195,00

Cashpakke:
· Et stk. Motorola CD160 mobiltelefon
· Et stk. taletidskort værdi 50,00 kr.
Der kan købers yderligere taletidskort á 50 kr./100 kr./200 kr.
Pris: kr. 395,00

Kirkwood: Essential of Medical Statistics 2-3 dage
379,43          439,93          638,71     279,00

Hennekens: Epidemiology in Medicine 4-6 uger
 362,14          422,54          621,43     387,00

Kane: Physics findes ikke     315,00
Alberts: The Molecular Biology of the Cell 24 timer

 690,57          751,07          949,86     490,50
Berne & Levy: Physiology 4-6 uger

561,36          621,86          820,65     441,00
Apps: Biochemistry 4-6 uger

457,21          517,71          716,50     301,50
Devlin: Textbook of Biochemistry 24 timer

785,64          846,14       1.044,93     436,50
Dow: Biochemistry findes ikke     378,00
Lehninger: Principles of Biochemistry 2-3 dage

 872,07          932,57       1.131,36     495,00
Meisenberg: Principles of Medical Biochemsitry 4-6 uger

388,07          448,57          647,36     387,00
West: Respiratory physiology 3-4 uger

310,28          370,78          569,57     324,00
Despopoulos: Color Atlas of Physiology 4-6 uger

302,07          362,57          561,36     189,00
Sadler: Langman�s Medical Embryology 4-6 uger

362,57          423,07          621,86     382,50
Janeway: Immunobiology 24 timer

 621,86          682,36          881,15     369,00
Roitt: Immunology 24 timer

 396,71          457,21          656,00     328,50
Katzung: Basic & Clinical Pharmacology 2-3 dage

388,07          448,57          647,36     418,50
Gelehrter: Principles of Medical Genetics 24 timer

397,14          457,64          656,43     306,00
Rubin & Faber: Essential Pathology 4-6 uger

483,14          543,64          742,43     441,00
Kumar & Clark: Clinical Medicine 4-6 uger

505,18          565,68          764,47     432,00
Oxford Handbook of Clinical Medicine 24 timer

293,00          353,50          552,28     225,00
Lissauer: Illustrated Textbook of Paediatrics findes ikke     351,00

Studiet & Bogladen
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Annoncer
MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES,
14. UDGAVE, UBRUGT. PRIS 2400.- KR
JESPER LILLESØ, TLF. 33119292

- SEXEKSPRESSEN
Sexekspressen er et projekt startet her i foråret hvor medicinstuderende underviser folkeskole-
elever i sexualoplysning

 Lidt om projektet:

Projeket har til formål at fremme sexualoplyningen blandt folkeskolens ældste elever 7.-10. klasse,
samt at give medicinstuderende indblik og forståelse for at formidle sexualoplysning, på en måde
som de ikke kan erhverve sig alene gennem deres uddannelse.
Vi ønsker at give indblik i, hvordan det er som ung at leve med sexualiteten og hvilke fordele og
ulemper det har.
Vi lægger vægt på at berøre de emner og områder om sexualitet, der belyser sociale og kulturelle
forskelle blandt unge
Projektet foregår ved, at der arrangeres faglige dage/workshops i folkeskolens ældste klasser i
samarbejde med lærerne.
Disse dage/workshops har til formål at samle en bred viden om abort, alkohol og sex, prævention,
kønsygdomme, homosexualitet samt etniske minoriteters syn på disse emner. Repræsentanter
for foreningen her på Panum og andre med flygtninge/indvandrer-baggrund må meget gerne
møde op �det vil bare være æbleskønt!!
Vi stræber mod at have ligelig kønsfordeling blandt �ekspresguiderne� og være på forskelligt
uddannelsestrin på medicin. Guiderne skal ikke direkte tage udgangspunkt i egne personlige
erfaringer, men fortælle bredt om de situationer og problemstillinger man som ung må tage stilling
til og forholde sig til.
Vi vil gerne arbejde mere på at kunne få arbejdet godkendt som vko el.lign.

Er du interesseret i at være med i planlægningen er det NU du skal melde dig.

Studerende på alle semestre og af begge køn er velkomne onsdag 16. september kl. 1930.

 MVH

�SEXEKSPRESSEN�

Rie og Mitzie

-KU´ DU TÆNKE DIG AT SYNGE???
-kan du li´ glade mennesker til fest og farver
-kan du li´ at synge
-ka´ du synge
-har du lidt korerfaring
-har du lidt kendskab til nodelæsning (vil det være en fordel, men ikke et krav)
Så har vi et tilbud DU ikke kan modstå; Panumkoret søger i denne omgang en 2. Bas.
Panumkoret er et blandet kor på ca. 50 medlemmer. Vi veksler mellem klassisk og rytmisk sang.
Dette semester synger vi pop/rock. Vi øver hver torsdag i studenterhuset og glæder os til at se dig.
Interesseret ???
-Så ring til vores dirigent Gorm tlf; 35394446

KØBES:
 Medicinsk Kompendium Lommebog.
Lone, Tlf. 31 31 61 90

BOGSALG
Medicinsk Kompendium (nyeste udgave uden overstregninger)  sælges for kr. 2000,-
Martin, 32546324 (tlf. svarer)

MEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDG.
sælges. Ingen understregninger, står som nyt.
2700 kr.
Kontakt: Peter 39 20 14 14

EFTERLYSNING  !!!!

I fredags mistede jeg under fredagsbaren flg. ting :
Blåsort STC-jakke.
Pung indeholdende 500,- studiekort, kørekort og dvs. andre ting.
Sort Fjällræv-taske indeholdende en fysikbog, kalender, en cd, og diverse
notater.
Hvis du i din brandert kom til at tage disse ting med hjem, vil jeg meget
gerne have dem igen.
Til alle jer som bare tilfældigvis læser det her :
Pas på jeres ting! Der foregår tyverier næsten hver fredag i
Studenterklubben!!

Kontakt : Christian Pinkowsky, Nannasgade 17, 4.tv. 2200 Kbh. N. Tlf.nr. :
35856010

BØGER SÆLGES:
Peter Elsass: Sundhedspsykologi (ubrugt) 100,-
Wulff: Medicinsk filosofi 180,-
Wulff: Rationel Klinik (3. udg.) 150,-
Alberts: Molecular Biology of the Cell, hft. 380,-
Apps: Biochemistry 250,-
Sadler: Langman�s Medical Embryology (6. ed.) 200,-
Lars Juul: Farmakologi -et kompendium120,-
Bendixen: Basal og klinisk immunologi 400,-
Thompson: Genetics in Medicine 380,-
Sociale Ydelser 1997 15,-
Niels Michelsen: Klinisk Socialmedicin 200,-
Rubin & Farber: Pathology, 2th edition (ubrugt) 400,-
Alle bøgerne er i flot stand.
Henvendelse
Casper Claudius Petersen, Tlf.: 35 35 38 84

MEDICINSK KOMPENDIUM, 14 UDG FRA NNF
SÆLGES FOR 2.000,- DKR.
Spørg efter Mads på tlf: 38 79 14 78

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

Kvindelige kønshormoner kan påvirke blodets størkningsforhold; det gælder både de hormo-
ner, kroppen selv danner og dem, der tilføres f.eks. i forbindelse med brug af p-piller. Mekanis-
men er stort set ukendt, men kendskab hertil kan få stor betydning for den fremtidige udvikling
af p-piller og andre svangerskabsforebyggende midler. Vi har udviklet en metode, der kan belyse
omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer blodets evne til at koagulere og har derfor
mulighed for at undersøge, hvordan de påvirkes af p-piller. Vi søger derfor et antal kvinder, der
kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersøgelse. Da undersøgelsen også omfatter
en kontrolgruppe kan du deltage uanset om du bruger p-piller eller anden form for svanger-
skabsforebyggelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et mærket proteinstof, samt et antal
blodprøver taget i løbet af den næste time. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Hospital, og der
vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3707
Tlf. (privat): 44980818

BLODBANKEN KOMMER!!!!!!!!
-Giv  blod af et godt hjerte.

Der er brug for mere blod, som kan give nyt liv til mennesker i behandling. Derfor er din hjælp
vigtig.

Uanset hvilken blodtype du har, så er der brug for dit blod, hvis du er rask og fyldt 18 år.

Mød op � ræk os armen, når den mobile Blodbank besøger Panum Instittuttet:

FREDAG D. 11 SEPTEMBER KL. 10:00 � 14:00
&
ONSDAG D. 16 SEPTEMBER KL. 10:00 � 14:00

Ved Henrik Dam Auditoriet.

Efter tapningen vil du få en forfriskning.

INTERVIEW UNDERSØGELSE OM ANOREKSI

Vi er 6 kvindelige farmaceut studerende på 4. år, som er igang med et større projekt om anoreksia
nervosa.  Målet med projektet er, at undersøge hvordan man kan optimere den behandling der for
øjeblikket tilbydes anorektikere, udfra  anorektikeres erfaring med det eksisterende behandlings-
system. Da vi mener, at erkendelse af sygdommen er nødvendig for at opnå helbredelse, vil vi
undersøge denne sammenhæng nærmere. Samtidigt vil vi undersøge hvilken behandling som
var med til at fremme denne erkendelse. For at gennemføre undersøgelse er vi selvfølgelig afhæn-
gige af, at der er nogle helbredte anorektikere, som kunne tænke sig at deltage i et interview. Når
vi ønsker helbredte anorektikere, er det netop fordi de har været igennem denne helbredelses
proces, som vi ønsker at undersøge.
Interviewene vil primært blive afholdt i ugerne 39-40, men vi er meget fleksible m.h.t. dato. Det
vil desuden være dig der bestemmer om du ønsker at blive interviewet ved Danmarks Farmaceu-
tiske Højskole eller hjemme i dine egne omgivelser. Vi respekterer selvfølgelig også et ønske om
anonymitet.

Hvis du kunne tænke dig flere oplysninger og evt. har et ønske om at deltage i et interview,  kan
du kontakte:
Stud. pharm. Tine Stolpe, tlf. 45 83 38 83 (har telefonsvarer), tine_stolpe@yahoo.com
Stud. pharm. Elise Rinvar, tlf. 30 96 49 44 (mobil), e-mail: dsrer@mail.dfh.dk, fax: 35 37 61 27

(men husk at angive tydeligt hvem modtager er).
Stud. pharm.  Han Trung Ung, tlf. 35 39 26 66, værelse 420 , e-mail: 95 009@databar.dfh.dk

Vi håber på at høre fra dig!

Annoncer



9
FADL
DER AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I FADL, KØBENHAVNS KREDSFORENING

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 1998, KL. 16.00 I
STUDENTERKLUBBEN

    Dagsorden:
1. Valg af dirigenter.
2. Valg af referenter.
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg.
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg.
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen.
6. Forslag til drøftelse: Servicering af privathospitaler. Oplæg ved gæstetaler.
7.Lovændringer af § 6, stk. 2., § 6, stk. 7., § 9, stk. 3, litra d., § 11 a, stk. 4., § 11 a, stk.
6 og tilslutning til �Kollegiale vedtægter for FADL� § 8.
8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9. Eventuelt.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE
GYLDIGT ÅRSKORT FOR 1998/1999, SAMT GYLDIG
GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

VALG TIL FADL KKF�s REPRÆSENTANTSKAB
Valg til FADL�s repræsentantskab 1998/99 afholdes i perioden mandag den 12. oktober til og
med fredag den 23. oktober 1998.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A,
den næste liste der melder sig får bogstav B osv..

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere.
Flere på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF
OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL�s sekretariat. De er også  i MOK nr. 1 .

Forslag 1.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7 den 24. september 1998.
(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)
Gældende formulering

§ 6, stk. 2.
Medicinske studenter, der nyindmelder sig i foreningen senere end immatrikulationstidspunktet,
betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret ved de
Lægevidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor indmeldel-
sen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse.
§ 6, stk. 7
Ved genindmeldelse efter udmeldelse kan dispensation for kontingent for udmeldelsesperioden
kun finde sted, såfremt dukumentation for betalende medlemskab af anden fagforening forelig-
ger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i henhold til § 6, stk. 4.

Forslag til ny formulering
§ 6, stk.2.
Medicinske studenter, der nyindmelder sig i foreningen senere end immatrikulationstidspunktet,
betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret ved de Sundheds-
videnskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (incl. det regn-
skabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse.
§ 6, stk. 7
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den periode, vedkommende har
været udmeldt, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor genindmeldelsen sker), med den for
disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse. Dog kan dispensation for kontingent for
udmeldelses-perioden finde sted, såfremt dokumentation for betalende medlemskab af anden
fagforening foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i
henhold til § 6, stk. 4.

Begrundelse:
Som det er de fleste bekendt, har FADL en ovenstående 3-årsregel, hvilket vil sige, at de medlem-
mer der ikke indmelder sig i FADL samtidig med immatrikulationen skal betale kontingent tilbage
til immatrikulationstidspunktet, dog max. 3 år. I gennem de sidste mange år har denne regel været
diskuteret flere gange. Repræsentantskabet har på sit møde i maj besluttet, at indstille til general-
forsamlingen, at denne regel ændres, således at 3-årsreglen afskaffes for ikke-tidligere-medlem-
mer, men bibeholdes for nuværende medlemmer. Kontingentudvalget har valgt at foreslå denne
opsplitning for at undgå mange udmeldelser/genindmeldelser. Kontingentudvalget håber, at
generalforsamlingen også vil godkende de foreslåede ændringer.

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Repræsentantskabet

Forslag 2.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7 den 24. september 1998.
(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)
Gældende formulering

§ 9, stk. 3, litra d.
Foretages valg af formand og bestyrelsens øvrige seks medlemmer samt tre suppleanter.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentantskabet.
Formanden vælges ved simpelt flertal.
De seks mandater fordeles på baggrund af listernes mandattal i repræsentantskabet efter den
d�Hondtske metode.
Er der ved valget til repræsentantskabet indgået listeforbund mellem to eller flere lister, finder disse
listeforbund ligeledes anvendelse ved fordelingen af bestyrelsesmandater.
De tildelte mandater anvendes af lister eller listeforbund til at udpege betyrelsesmedlemmer blandt
de indvalgte fra pågældende lister eller listeforbund.
De tre suppleanter vælges efter samme metode som de ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til ny formulering
§ 9, stk. 3, litra d.
Foretages valg af formand og bestyrelsens øvrige seks medlemmer samt tre suppleanter.
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentantskabet.
Formanden vælges ved simpelt flertal.
De seks mandater fordeles på baggrund af listernes modtagne stemmer ved valget til repræsen-
tantskabet efter den d�Hondtske metode.
Er der ved valget til repræsentantskabet indgået listeforbund mellem to eller flere lister, finder disse
listeforbund ligeledes anvendelse ved fordelingen af bestyrelsesmandater.
Lister eller listeforbund kan dog ikke tildeles flere mandater end antallet af indvalgte til repræsen-
tantskabet fra pågældende liste eller listeforbund.
De tildelte mandater anvendes af lister eller listeforbund til at udpege betyrelsesmedlemmer blandt
de indvalgte fra pågældende lister eller listeforbund.

Begrundelse:
Denne nugældende vedtægt blev vedtaget på GF i �96.  Herved overgik man til at vælge besty-
relsen på baggrund af repræsentatskabsmandater, frem for som tidligere på baggrund af listernes/
listeforbundenes antal stemmer modtaget ved valget.  Argumentet var at man ønskede en besty-
relsen som var afspejlet politisk i sammensætningen af repræsentantskabet.  Således at et e.v.t.
flertal i bestyrelsen ikke underkendes af et flertal i repræsentantskabet.

Problemet ved den nuværende metode er, at lister med få opstillede og som ikke indgår i liste-
forbund, ikke har samme mulighed for at få poster til bestyrelsen som store lister eller listeforbund.
Selvom de små lister faktisk har opnået et større antal stemmer.  Ved at ændre valget til bestyrelses-
posterne til at ske på baggrund af modtagne stemmer, kommer bestyrelsen til at afspejle vælgerne.
Hvilket må sige at være nødvendigt, da vælgernes mening må siges at have større betydning end
de enkelte repræsentantskabmedlemmers, i forhold til foreningens drift.

Med venlig hilsen
Peter Svenningsen og Andreas H. Lundh
De tre suppleanter vælges efter samme metode som de ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Forslag 3.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7 den 24. september 1998.
(2. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)
Gældende formulering

Kollegiale vedtægter for FADL
§ 8.
Foreningens medlemmer må ikke modtage ansættelse på private betalingshospitaler.
Forklaring:
Normalt kan den kollegiale vedtægt ændres ved simpelt flertal i alle FADL�s Kredsforeningers
Repræsentantskaber, men repræsentantskaber mener, at det demokratisk set er noget som Gene-
ralforsamlingen skal høres om og give sin tilslutning til.
(§ 9 i de kollegiale vedtægter lyder: Ændringer i disse kollegiale vedtægter kræver simpel majoritet
i samtlige kredsrepræsentantskaber).

Odense Kredsforening har ikke vedtaget noget.

Århus Kredsforening har vedtaget ændringen på deres
generalforsamling d. 15. April 1998.
Begrundelse:
- Regelen er en hindring for FADL�s vagtmarked.
- Privathospitaler er nu alment accepteret som en del af sundhedssektoren af politikerne.
- Noget af nytænkningen i sundhedssektoren (fx prioritering af patienten/patientcentreret

pleje) foregår på privathospitalerne. Det kunne være godt for lægestuderende også at
se dette.

- Det er uklart hvis regelen ikke fjernes, hvordan man skal forholde sig til de semiprivate
klinikker, som i forvejen serviceers.

- Det er en ansvarliggørelse af privathospitaler.

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Repræsentantskabet
Forslag til ny formulering
Kollegiale vedtægter for FADL
§ 8
Udgår.

Indre organer
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Forslag 4.
til behandling under KKF�s generalforsamlings punkt 7 den 24. september 1998.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love ? 13, stk. 2)
Gældende formulering
§ 11 a, stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje
for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én samlet
pulje for de cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der arbejder i hold.
Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.
Forslag til ny formulering
§ 11A, stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje
for de SPV-ere,   der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én samlet
pulje for de cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der arbejder i hold.
Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR, med fastsatte
udbetalingsterminer i januar.
Ny § 11 a, stk. 6.
Bestyrelsen skal drage omsorg for at efterreguleringer af løn samt andre ligende udbetalinger skal
forgå i årets første måned.
Forklaring:
Udbetaling af bonus, efterregulering af løn, samt andre lign. Udbetalinger skal foregå i årets første
måned, for at undgå at de studerendes SU fribeløb overskrides, og pengene derved går tabt for
de studerende.
Vagtbureauet har sagt at de igen i år vil udbetale pengene i slutningen af året, dette er under al kritik.
Begrundelse:
Sidste gang der blev udbetalt efterregulering havde mange studerende allerede opbrugt deres
fribeløb, og de tabte på den måde reelt penge på udbetalingen, idet de skulle betale SU tilbage
svarende til et lidt større beløb efter skat grundet arbejdsmarkedbidraget som ikke trækkes fra SU,
men som trækkes fra løn.
Hvis de bliver udbetalt i starten af året mister ingen penge på det, og alle har fået en chance for at
planlægge deres indtjening med hensyn til hold, SU klip, osv.

Med venlig hilsen
Daniel K. Rotenberg

KÆRE 1.  TIL 13. SEMESTER-
STUDERENDE.
Lægens rolle på hospitalet � nu og i fremtiden !!!

Debat-eftermiddag på fredag den 11. september kl. 16:30 i det store Lundsgaard auditorium.
Eftermiddagen vil byde på en diskussion af nedenstående for dig vigtige spørgsmål:

· Skal lægen fortsat være administrator, eller skal en helt anden faggruppe overtage dette
arbejde?

· Hvordan får man bragt fagligheden tilbage i lægens arbejde, så tidsspilde med ikke-
lægearbejde undgås?

· Skal hospitalsansatte læger fortsat samtidig kunne arbejde på private klinikker og
hospitaler?

· Hvor stor en del af lægekorpset skal være beskæftiget ved private hospitaler og
klinikker?

· Hvordan gør man noget ved den mangelfulde postgraduate kliniske uddannelse af
yngre læger?

· Skal vi have en speciallægeeksamen i Danmark, som man har i andre europæiske
lande?

· Skal lægerne fortsat have få minutter til hver patient på stuegang?
· Skal den samme patient fortsat mødes af en ny læge hver dag, med utryghed hos

patienten og manglende kontinuitet for lægen i sit arbejde som konsekvens?

Læge Gösta Petterson og sygehusudvalgsdirektør Peter Orebo vil indledningsvis præsentere
hver deres faglige vurdering af disse og andre spørgsmål. Disse indlæg vil være oplæg til den
efterfølgende diskussion, hvor DU vil få mulighed for at tilkendegive netop DIN synsvinkel i
forhold til de problemer, der venter DIG i DIN fremtid!

Efter debat-eftermiddagen byder FADL på gratis FAD(L)-ØL i stud-klubben.
MØD OP - ALLE ER VELKOMMEN!
Venlig  hilsen FADL�s aktivitetsgruppe

KONTINGENTOPKRÆVNING  FRA
FADL,
Ja, tro det eller ej, nu er det faktisk et halvt år siden at FADL sidst har opkrævet kontingent. Du har
derfor indenfor de sidste par dage modtaget et giroopkrævningskort. Som det fremgår af girokor-
tet udgør kontingentet kr. 736,00 kr. og betalingsfristen er fastsat til den 24. september 1998.

Som meddelt i sidste nr. af MOK, har FADL repræsentantskab besluttet, at afskaffe det differen-
tierede kontingent, hvorfor kontingentet nu er ens for alle, da kontingentet ikke længere er baseret
på din indkomst via Vagtbureauet.

De medlemmer, som i foråret er blevet opkrævet kr. 250,00 ekstra i forbindelse med det differen-
tierede kontingent, vil snarest få de 250,00 kr. refunderet. Det har desværre ikke være muligt at
fratrække �det for meget indbetalte kontingent� i de fremsendte opkrævninger. Som det fremgår
af girokortene til de medlemmer, der oprindeligt skulle betale forhøjet kontingent, har det des-
værre kun også været muligt at rette disse manulet.

Som det fremgår af FADL�s indlæg i sidste nr. af MOK, håber FADL at det vil være muligt at
etablere betalingsservice i forbindelse med kontingentopkrævningen til foråret. Når tiden nær-
mere sig � vil der naturligvis kommer flere informationer om dette.

INDMELDELSE I FADL ????????
Overvejer du at indmelde dig i FADL????
FADL�s repræsentantskab har besluttet, at afholde en såkaldt �frit lejde aktion� hvilket betyder, at
ved indmeldelse i  FADL i OKTOBER MÅNED, skal der ikke betales kontingent tilbage til
immatrikulationstidspunktet (dog max. 3 år.). Bemærk denne regel gælder kun i oktober måned,
så efter den 30. oktober l998 gives der ikke dispensation.

Hilsen fra FADL�s sekretariat

PORTØRERNE PÅ RIGSHOSPITALET
STREJKER!!
Portørernes tillidsmand er blevet bortvist fordi han har
udsendt fagligt materiale til andre kolleger på andre
sygehuse og hospitaler.

Af Torben Conrad, faglig sagsbehandler i KKF

Hvordan skal FADL-SPV-vagter forholde sig til dette �strejkearbejde�.

FADL har konstateret at kliniske overassistenter og oversygeplejersker fra Rigshospitalet har
bestilt FADL-SPV-vagter for at få udført det strejkeramte portørarbejde.

En FADL-vagt kan ikke pålægges portørarbejde fordi det er udenfor stillingsbeskrivelsen. Des-
uden er det højst sandsynligt i strid med Arbejdsmiljøloven. Inden man tiltræder et sådant arbejde
skal arbejdsgiveren sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og
varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på
farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er
forbundet med deres arbejde.

FADL-vagter kan ikke pålægges at udføre portørarbejde, dvs. at man skal nægte dette.

FADL bringer her portørernes udtalelse:

Rigshospitalet d. 7. September 1998
De strejkende portører på Rigshospitalet udtaler:

Det er med stor beklagelse vi konstaterer, at ledelsen på Rigshospitalet tilsyneladende fejrer det
internationale tillidsmandsår ved at opretholde bortvisningen af vores tillidsmand, som har ud-
sendt fagligt materiale til vores kollegaer på andre sygehuse og hospitaler.

Havde samme ledelse blot vist den samme beslutsomhed og hævntørst da man konstaterede
�boneloc�-skandalen, hvor en overlæge havde benyttet sig af Rigshospitalets navn og afdelin-
gens faciliteter for at promovere sit eget private produkt, kunne man skimte et sammenhæng i
hospitalsledelsens reaktionsmønster.

Men der er forskel på folk !!!

Den mest oplagte forskel på de førnævnte sager, er at overlægen agerede uden skrupler og
hensyn, for egen vindingsskyld, medens vores tillidsmand blot forsøgte at udføre fagligt arbejde,
til gavn for en hel faggruppe.

Vi har forsøgt at få løst tvisten på en stilfærdig og ordentlig måde, ved at betale de kr. 2252,50
sagen tilsyneladende drejer sig om. Og da der os bekendt ikke findes eksempler på at nogen
tillidsrepræsentanter fra mere end 40 forskellige fagområder på Rigshospitalet på noget tidspunkt
har fået en regning for brug af telefon, fax, porto eller Internet-brug, mener vi at have imødekom-
met hospitalet på det punkt.

Vi så langt hellere at Rigshospitalet, i stedet for at udpege en syndebuk og uddele maksimumstraf
for en yderst tvivlsom forseelse, benyttede chancen for at få en fornuftig debat på et område, der
tilsyneladende har irriteret ledelsen gennem længere tid.

Vi kræver forfølgelsen af en fagligt aktiv tillidsmand stoppet nu !!! Bortvisningen skal trækkes
tilbage og tillidsmanden skal genansættes.

Foreløbig fortsætter vi arbejdsnedlæggelsen til i morgen tidlig, hvor vil vil fortsætte diskussio-
nerne.

Således vedtaget på fagligt møde d.d.

Dirigent: Lars Christensen
Kontakt FADL
Hvis du er i tvivl er det vigtigt at du straks henvender dig til FADL�s vagtbureau for at få yderligere
instruktioner.

Vagtbureauet
MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 37
Træffetider
Da der for tiden kun er ansat én vagtchef på Vagtbureauet, kan træffetiderne variere fra uge til uge.

Mandag 12 - 13 (uge 38)
Onsdag 14 - 15
Fredag 13 - 14 (telefonisk)

Tlf. vagtchefkontoret: 3524 5404
E-mail: vc-kvb@fadl.dk

Indre organer
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ANNONCER
Denne uges meddelelser omhandler primært tre annoncer (=fire stillinger), som skal besættes
ultimo september. Alle interesserede opfordres til at søge stillingerne.

En rigtig møgvagt - Hvad så?
Har du haft en rigtig møgvagt, vil vi på vagtchefkontoret meget gerne høre om den. Dette uanset
hvad der ligger til grund for, at vagten har været dårlig. En stor del af vagtchef-arbejdet går ud på,
at sikre medlemmerne gode og spændende vagter. For altid at kunne opfylde dette, er det utrolig
vigtig, at vi får tilbagemeldinger fra jeres vagter. Vi helst vil høre er konstruktiv kritik - positiv som
negativ.
Har du trådt godt og grundigt i spinaten i løbet af vagten , eller føler Du at du er blevet dårligt
behandlet, så kontakt os. Hvis du selv er klar over problemerne, er det bedst at tage dem i optræk-
ket. En hurtig og imødekommende henvendelse fra en vagtchef til afdelingen kan måske spare
dig for en ubehagelig klage.

Med venlig hilsen
Lars Vadstrup
Vagtchef

VAGTCHEF
Stillingen ved FADL�s Vagtbureau i København skal besættes snarest, hvorfor der indkaldes
ansøgninger fra interesserede medicinstuderende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger du dig primært med relationerne mellem de studerende og brugerne af
FADL�s Vagtbureau. Du opretter, og nedlægger hold, samt tager kontakt til afdelingerne, hvis der
opstår problemer mellem parterne. Arbejdet består også i at besvare henvendelser fra de stude-
rende og deltage i behandling af klagesager. Derudover står vagtcheferne, sammen med vagt-
chef-sekretæren, for planlægning af FADL�s kurser. Dette indbefatter udarbejdelse af semester-
hæfte, udvikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Én gang om måneden afholdes møder hhv. med holdrepræsentanter fra VT flyverholdene og
studerende fra vagtudvalget. Her diskuteres bl.a. forholdene på holdene, dispensationsans-
øgninger og FADL�s Vagtbureau generelt.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør i gennemsnit 20 timer ugentligt og planlægges sammen med den anden
vagtchef. Dette medfører stor fleksibilitet, da det i en periode vil være muligt at nedsætte sit ugent-
lige timeantal � for så til gengæld at arbejde mere på et senere tidspunkt.
Løn i henhold til aftale mellem FADL�s Vagtbureau og H:S, p.t. 11.667,30 kr. pr. måned.
Faglige kvalifikationer
· Du skal være medicinstuderende på 5. semester eller senere.
· Du skal være medlem af FADL.
· Du skal have bred vagterfaring, gerne også som ventilatør. Har du ikke dette kursus,

skal du kunne deltage i et af efterårets kurser.
· Erfaring med tekstbehandling, Word/WordPerfect, på PC er en fordel.
Personlige kvalifikationer
· Du har lyst til at arbejde sammen med andre medicinstuderende.
· Gode samarbejdsevner og en udadvendt holdning.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes til:
FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3 C
2200 København N
Ansøgningsfristen er onsdag d. 23.09.98 kl. 12.00 på Kredsforeningen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

BESTYRELSEN FOR FADL, KØBENHAVNS
KREDSFORENING
Underviser søges til VT-kurset
Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets modul 1 og 2. Du skal kunne undervise på dette
semesters kurser, begyndende tirsdag d. 22. september. Øvrige kursusdage er opsået i semester-
hæftet. Det første kursushold vil for ansøgeren fungere som introduktion, da undervisningen
foregår med den nuværende underviser.
Pensum
Modul 1 omhandler følgende:
· Respiration og respiratorer.
· Anatomi, fysiologi og sygdomme.
· Nyrer
· Anatomi, fysiologi, sygdomme og dialyse.
Modul 2 omhandler følgende:
· Hjerte og Kredsløb.
· Kredsløb: Anatomi, fysiologi, sygdomme og dialyse.
· Monitorering: EKG, rytmetydning og genoplivning.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret ventilatør. Har du undervisningserfaring, er
dette naturligvis en fordel.

UNDERVISERER SØGES TIL VT-II KURSET
Vagtbureauet søger 2 undervisere til VT-II kursets (børneventilatørkurset). Du skal kunne un-
dervise på dette semesters kurser, begyndende fredag d. 2. oktober. Øvrige kursusdage er opsået
i semesterhæftet. Undervisningen af det første kursushold vil blive tilrettelagt under supervision
af den nuværende underviser.
Pensum
· Almen og speciel børnepleje.
· Ernæring.
· Børn på hospital.
· Børnemateriel.
· Observationer.
· Monitorrering.
· Respirationsinsufficiente børn.
· Akutte situationer med børn.
· Psykisk pleje.
· Forældre.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise. Du skal være rutineret børneventilatør og have arbejdet på et af
FADL�s børneventilatørhold (ex. GN). Har du undervisningserfaring, er dette naturligvis en
fordel.
Arbejdstid og løn
Lønen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 245,- pr. time.
For tiden afholdes to VT- II kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler hvert
år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes til:
FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er fredag d.18.09.98 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

Arbejdstid og løn
Lønen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. .245,- pr. time.
For tiden afholdes fire VT-kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler hvert
år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes til:
FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N
Ansøgningsfristen er onsdag d. 16.09.98 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

EKG - KURSUS
Efterårets kurser i basal Ekg diagnostik (for alle Fadl -
medlemmer):

Formål: At give en basal indførelse i diagnostik af elektrokardiografi (EKG), hvor der primært
vil blive lagt vægt på det deskriptive.

Målgruppe: Medicinstuderende uden forudgående kundskaber i Ekg diagnostik. Kurset hen-
vender sig primært til studerende på fase 2 og slutningen af fase 1, da kurset forudsætter en
adækvat forståelse af hjerte-kredsløb.

Beskrivelse: Kurset vil blive afholdt som fem sessioner á to timer; første time som forelæsning,
så 10 min. pause og anden time som praktisk øvelse.

Kursusoversigt:
1. Lektion: Alment om EKG: Det normale EKG. Hypertrofi. Sinusrytme. Alment om

arytmier. Alment om blok. Ekstrasystole. Eskapade. Parasystoli.
2. Lektion: Blok: AV - blok, SA - blok og sinusarrest. Grenblok og fasikelblok.
3. Lektion: Takykardier:  Sinustakykardi. Atriel takykardi. AV - nodal takykardi. Atrie

flagren, Atrieflimren. Ventrikulær takykardi. Ventrikelflimren. WPW.
4. Lektion: EKG - fund ved iskæmisk hjertesygdom og AMI I 12 - aflednings EKG.
5. Lektion: Afsluttende EKG - quiz med repetition.

Pris: Gratis for Fadl-medlemmer

Kursusdatoer:
Hold 1 : kl. 15 - 17 d. 28/9, 29/9, 1/10, 5/10, 8/10
Hold 2: kl. 17 - 19 d. 28/9, 29/9, 1/10, 5/10, 8/10
Hold 3: kl. 16 - 18 d. 5/10, 6/10, 8/10, 12/10, 14/10
Hold 4: kl. 18 - 20 d  5/10, 6/10, 8/10, 12/10, 14/10
Hold 5: kl. 15 - 17 d.  14/10, 15/10 og kl. 16 - 18  d. 19/10, 21/10, 28/10
Hold 6: kl  17 - 19 d.  14/10, 15/10 og kl. 18 - 20  d. 19/10, 21/10, 28/10

Undervisere: Jakob Lykke   &    Jon Peiter Saunte
Ansøgning: På nedestående slip senest torsdag d.10/9 kl 12.00 afleveret

på Vagtbureauet, Blegdamsvej 4.

Ved overtegning på kurserne vil der blive trukket lod. Svar om optagelse vil blive udsendt umid-
delbart efter ansøgningsfristen.
Ansøgning om kursus i basal Ekg diagnostik;
Vil helst på hold ( prioritér med 1,2,3.. ):

Klip Her ---------------------------------------------------------------------------

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6

Navn:_________________________________________________________________

Cpr. nr.:____________________________

Studietrin:______________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________

Telefon:____________________________
Slippen afleveres på Vagtbureauet, Blegdamsvej 4, 2. sal senest kl 12.00 torsdag d. 10. september
1998.

Indre organer
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KURSUS OVERSIGT
for september og oktober måned  :

SilverPlatter Databaser
Uge 39 Torsd. d. 24. sept. kl. 16-18.30
Uge 43 Torsd. d. 22. okt. kl. 16-18.30
Internet kursus
Uge 40 Mand. d. 21. sept. kl. 16-17.30
Uge 44 Mand. d. 26. okt. kl. 16-17.30
Cosmos og DanWeb
Uge 41 Torsd. d. 8. okt. kl. 16-17.30
KKB´s Databaser
Uge 40 Onsd. d. 30. sept. kl. 16-17.30
Uge 43 Onsd. d. 21. okt. kl. 16-17.30

Kurserne er gratis, og tilmelding på telefon 35327384 eller personligt i Studenterbiblioteket er
nødvendig.

Biblioteket

EXCHANGE 1999
Så er det blevet tid til at skrive ansøgninger, hvis du har lyst til at komme på klinik-ophold med
Exchange næste år. Ansøgningsfristen er 3 måneder før du vil af sted, men ansøgninger mod-
tages allerede fra d. 15. September. Erfaringer viser at de populære pladser bliver optaget samme
dag! Så skynd jer!

De fleste lande kræver, at du er klinisk student dvs. 7. semester. Der er dog nogle lande, der også
modtager præklinikere, og så kræves det kun, at du har bestået anatomi I.

Efter benhårde forhandlinger kan vi i 1999 tilbyde følgende pladser:

Land Pladser Land Pladser
Brasilien * 4 Nepal ** 2
Canada 10 Polen 1
Catalonien 4 Portugal 2
England 4 Rusland * 1
Finland * 1 Schweiz 2
Ghana 4 Spanien * 6
Holland 2 Sudan 2
Indien * 7 Sydafrika ** ?
Indonesien ** 2 Taiwan 2
Island 2 Thailand 10
Israel * 6 Tjekkiet * 2
Italien * 6 Tyrkiet * 4
Kuwait 2 Tyskland * 2
Libanon 2 Ungarn 1
Litauen 1 Zimbabwe ** 2
Malta 2 Ægypten * 2
Mexico ** 2 Østrig 1

* Lande der også tager præklinikere
** Lande hvor der vil blive påregnet et ekstra beløb ud over de 1050 kr det normalt koster for et
ophold.

Yderligere information og ansøgningsskemaer fås på
IMCC�s kontor.

IMCC

HAR DU LYST TIL AT MØDE NYE, SPÆNDENDE
MENNESKER FRA HELE VERDEN HVER MÅNED,
og få nogle nye venner på Panum?
I exchange arrangerer vi klinikophold for de ca. 40 udenlandske studerende, der hvert år vælger
at komme til København. Ud over at formidle kontakt mellem de studerende og hospitalerne
arrangerer vi middage, byture og meget mere for dem i den måned, de er i Danmark.
Så hvis du kunne tænke dig at være med til at give studerende fra andre lande en god og sjov
oplevelse � måske har du selv haft et vellykket udenlandsophold � så mød op torsdag d. 10/9
kl. 19.00 på IMCC�s kontor.

Husk, at den bedste forberedelse til dit eget exchangeophold er ved at være aktiv i din lokale
exchangegruppe!

PRAKTIKANT I TROPERNE
Vil du vågne til brølet af en løve, stå op klokken 6 og operere et øje ud, spise bønner til morgen-
mad, frokost og aften, ligge søvnløs om natten pga. lyden fra moskitos, danse med de lokale ved
landsbyens festival, amputere en tå, blive fuppet så det driver på markedet, eller måske lære at lave
kejsersnit?
Muligheden er til stede hvis du bliver Praktikant I Troperne! (PIT�er). PIT er en undergruppe af
IMCC og formidler din kontakt til hospitaler i et 3. verdensland. Du har igennem os mulighed for
at opleve et 3-6 måneders klinikophold på et hospital i Indien, Afrika eller Sydamerika.
Du får herigennem alletiders mulighed for at få indblik i et andet lands kultur og sundhedsforhold.
Udvikle dine diagnostiske evner og praktiske færdigheder samt få et solidt indblik i trope-
medicinske sygdomme.
Vores krav til dig er ca. 4 års studium; bestået farmakologi og mikrobiologi på afrejsetidspunktet,
samt deltagelse i Tropemedicinkurset. Desuden skal man aktivt deltage i PITs arbejde i perioden
fra udtagelsen til udsendelsen. Opholdet kan meriteres som et Valgfrit Klinisk Ophold (VKO) og
financeres selv f.eks. ved hjælp af legater.
På IMCCs kontor har vi en INFO-mappe liggende, hvor du kan læse om de enkelte hospitaler og
finde telefonnumret på kontaktpersonen fra PIT tilknyttet dette hospital.

Du har her i efteråret mulighed for at søge ophold på følgende hospitaler:

By Land Antal pladser Ansøgningsfrist
Montevideo Uruguay 2 1 år før afrejse
Bissamcuttack Indien 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Oddanchatram Indien 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Kotagiri Indien 1 1 år før afrejse
Arogyavaram Indien 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Maua Kenya 1 1,5 år før afrejse
Chogoria Kenya 2 (samme køn) 1 år før afrejse
Heri Tanzania 1 - 2 1 år før afrejse
Mvumi Tanzania 2 1 år før afrejse
Torroro Uganda 2 (samme køn) 1 år før afrejse

Ansøgningsskema kan rekvireres via IMCC�s kontor på følgende adresser:
IMCC�s kontor IMCC�s kontor Århus IMCC-Odense
Panum Inst. 9.2.2. Medicinerhuset Hunderupvej 67
Blegdamsvej 3B Universitetsparken, Byg. 161 5230  Odense
2200  København N 8000  Århus C Tlf. 66 13 90 05
Tlf. 35 32 64 11 Tlf. 86 19 36 65 Fax. 65 90 65 47
Fax. 35 32 64 10 Fax. 86 13 34 07
Ansøgningsfrist: 20. september 1998. Bemærk den korte
tidsfrist!
Ansøgningsskemaet skal indsendes til IMCC�s kontor i København (se adressen ovenfor) og
mærkes �PIT�.
Du er velkommen til at henvende dig til: Mads Nielsen-Breining (København), tlf. 35 26 03 13
lokal 903 - hvis du iøvrigt har uafklarede spørgsmål.

På PIT�ernes vegne
Mads Nielsen-Breining, formand PIT.

DER ER INFORMATIONSMØDE OM VORES HOSPITALER
ONSDAG D. 16. SEPTEMBER KL. 19:30 I FADL�S STORE
MØDELOKALE!!!
Mød op og hør alle de spændende rejseberetninger fra troperne! Vi fortæller om vores hospitaler
i Sydamerika, Indien og Afrika, krydrer historierne med lysbilleder, kaffe, te og kage, og fortæller
om arbejdet i PIT. Vi er en meget hyggelig lille gruppe, der alle brænder for den samme idé; at rejse
og udbrede kendskabet til tropesygdomme og sundhedsforhold i de tropiske lande.

VEL MØDT!!
CALCUTTA, D.26/7-98
TIL ALLE DE GAVMILLDE SJÆLE, DER DELTOG I
VELGØRENHEDSFESTEN D. 13/6-98.
Vi sidder nu her i Calcutta og glæder os over at have så mange alkoholiske og uforskammet ødsle
ølsvin i vores vennekreds, at det på bare 10 timer lykkedes os at samle 10.000 kr. sammen! Den
rædsomt tunge pengesæk slæbte vi med som donation til IIMC (Indian Institute for Mother and
Child), hvilket er det IMCC projekt, vi i øjeblikket arbejder på. Projektet henvender sig, som
navnet angiver, primært til mor og barn, og vi arbejder overvejende  for den medicinske del. Det
er meget basale arbejdsopgaver, men hensigten er også først og fremmest, at tilbuddet om gratis
lægehjælp skal tiltrække folk og på denne måde involvere dem i resten af projektet. IIMC gør
nemlig et uvurderligt arbejde for at højne uddannelsesniveauet i landsbyerne omkring Calcutta,
hvor ca. 65% er analfabeter. De arrangerer sponsorater af skolebørn og gravide mødre og under-
viser/rådgiver mødre i hygiejne, ernæring samt familieplanlægning. Vi valgte at give en del af
pengene til indkøb af tv og video til brug i denne undervisning. For resten af beløbet blev der købt
udstyr til klinikken - et køleskab til opbevaring af fødevarer og medicin, et sug og en iltcylinder.
Når vi kommer hjem, har vi planer om at starte en undergruppe af Public Health, hvor vi vil prøve
at sælge sponsorater af både børn og gravide kvinder. Alle interesserede er meget velkomne til
at henvende sig!
Vi håber på at se jer alle igen til næste fest.

Kærlige hilsner
Stine 404 & Katrine 401.
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GOLFDAG I NORDSJÆLLAND
Her har du muligheden for at prøve om alle lægers yndlingssport golf også er noget for dig. Vi
har reserveret plads på Nivå Golfklubs bane TORSDAG 17/9 og fået stablet et arrangement på
benene, der indeholder:
· Lån af udstyr, frit spil på banen hele dagen
· 1 times instruktion ved den lokale golf-pro
· Socialt samvær af høj karat
Alt dette får du, på grund af støtte fra Københavns bedste bar Studenterklubben, for kun 130,-
(ikke-medlemmer 230,-)

Vi regner med at mødes på Panum klokken 9.00 og vil være hjemme igen omkring 16.30, så du
bliver nok nødt til at pjække fra et par timer. Til gengæld vil du få masser af frisk luft, motion og
mulighed for at udvikle en golf-albue. Vi regner med at få arrangeret noget fælles transport i biler.

Tilmelding kan ske ved at ringe til Claus på telefon 21466923
Medlemmer 9/9 18.15-18.45
Ikke-medlemmer 9/9 18.45-19.15
Arrangementet er begrænset til 20 deltagere

På vegne af SIMS,
Claus Bo Svendsen
Kasserer

Basisgrupper

MEDICINSK ANTROPOSO-
FISK STUDIEKREDS V/ GIM.

Vi er en gruppe medicinstuderende der sidste år har samledes en række aftener for at studere og
diskutere antroposofisk medicin. Dette vil vi fortsætte med i efterårssemesteret, og næste møde vil
finde sted onsdag d. 9. Sept. kl. 19:30 i den antroposofiske klinik på Kong Georgsvej 15 på
Frederiksberg.
Her vil vi sammen med Hans Abildgård (han er antroposofisk læge) fortsætte med at læse en
række foredrag afholdt af antroposofiens grundlægger Rudolf Steiner. Alle er velkomne til at
deltage i denne studiekreds - også selvom du aldrig har hørt om antroposofi eller Rudolf Steiner
før, men blot er interesseret i at stifte bekendtskab med en alternativ måde at se verden og læge-
kunsten på.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød glad og nysgerrig op. Hvis du har spørgsmål af
hvilken som helst art,så kontakt: Christian (tlf. 38 10 37 72) eller Ida Marie (tlf. 36 46 37 86).

RUS-News
TUTORMØDE:
For vinter �98, sommer �98 og vinter �99.
TORSDAG D. 10/9 KL. 15.00 I KLUBBEN

Med Venlig Hilsen
Charlotte Flor

FILMKLUBBEN P8´N INVITERER:
-Til planlægning af semesterets filmprogram!  Det står frit for alle at møde op og sætte deres præg
på filmsortimentet.
Denne mindeværdige/halvårlige tilbagevendende begivenhed afholdes torsdag d. 10. septem-
ber kl. 1605  i det Medicinske Studenterråds lokaler 1.2.5 Hvis du/I har lyst til at være aktiv/e i
klubben i løbet af semesteret (med mulighed for at blive uddannet filmoperatør, billetsælger,
barmaid, lyseslukker, etc.) og dermed få en masse frynsegoder, såsom VIP- medlemskort, flinke
�kollegaer�, osv. osv., er dette også dagen hvor du har mulighed for at møde op. Der vil selvføl-
gelig blive budt på både kaffe og the (muligvis også kage�).
Dette er hvad der sker hver �normal torsdag� fra og med d. 17. september:
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 !

Filmklubben - P8'N

Revy
MEDICINER REVY �99�DEN SIDSTE
REVY I DET 2. ÅRTUSINDE
(hvis altså man ikke regner med at årtusindeskiftet først finder sted 31/12 år 2000 � som det jo
egentligt rent faktisk gør, men så vil det kun blive den næstsidste revy og det lyder ikke helt så
spændende�vel?)
Vi indkalder hermed til en ny omgang sjov og spilopper,
sammenhold og satire�.ja, og sager.
Hvis du går med en lille tekstforfatter i maven, en skuespiller i tankerne eller en kulissemager i det
venstre knæ, så er det nu at du skal melde dig under fanerne til kamp imod kedsomhed og
læseplaner.
Har dette fanget din interesse, så kom ned i Studenterklubben onsdag d. 30/9 kl. 19.00, hvor der
er the og kaffe og sager.
Revy�en vil denne gang blive opført i uge 7, nærmere bestemt den 17., 18., 19. og 20. Februar
1999. Inden da, tager vi på 4 hytteture og afholder adskillige onsdagsmøder i Klubben. Du skal
regne at bruge en del tid i januar og især februar.
Første hyttetur � en intruduktions- og hyggetour  - vil sandsynligvis blive afholdt sidste weekend
i oktober: 30., 31. oktober og 1. november.
Udover at det er sjovt at være med, er det samtidigt en fænomenal god måde, at møde folk fra andre
semestre.
Alle er velkomne � også dem der er generte og helst vil hjælpe til bag scenen, hvor der er hårdt
brug for dem.

På vegne af Revygruppen:
Søren �Muk� Tetens Hoff
Tanja �Kaksi� Eklöf
Jakob �Mendoza� Huusom

JEG GI�R EN OMGANG, HVIS DU GI�R TO�

Husgruppen byder velkommen til nye & gamle kunder og
vil så lige rydde et par misforståelser af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger og
toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en øl
koster 7 kr. og ikke 23 kr.

2) Husgruppen har en aftale med både ISS og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør
rent både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Husgruppen selv op, selvom flere af dem unæg-
telig ligner den gulvklud, de selv går og skubber rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.

3) De tomme flasker flyver selv op i baren og ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylleshow. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad tage
jeres flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav til
brugerne af Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden, og
det er slet ikke så dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun proffessionelle dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt at
svine dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne. Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester er
jeres studiekammerater, og ikke en eller anden hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger lige i lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne
på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har sneget
sig ind i vores midte) som mødes hver mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om klubbens
virke, der i blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se hvordan tingene fungerer og
evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG FREMMEST VORES ALLESAMMENS
OASE. KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN, OG HJÆLP OS MED AT
HOLDE DEN PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUNDER ELLER HUSGRUP-
PEMEDLEMMER, LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener
Husgruppen

SEMESTERSTARTSFEST 19/9-98
Billetsalg tirsdag d. 15/9 & torsdag d.17/9, begge dage klokken 16.00.
Salg kun mod forevisning af studiekort, kun salg til medicinstuderende og kun en billet pr.person.
Der bliver desværre ingen salg til vinterstartere. HUSK INGEN ADGANG UDEN BILLET.

INTRO TIL NYE HÅBEFULDE HUSGRUPPEMED-
LEMMER.
Mandag 15/9 klokken 15.00 er der intro til alle interesserede. Så kom glad
Kjærligst
Husgruppen

Studenterklubben

RUSNEWS.
KG-møde torsdag den 10/9 kl 16.00 i Klubben
Stormøde tirsdag den 15/9 kl. 20.00 i Klubben,
Hvor vi evaluerer og lærer af alle vores fejltagelser.
Derefter klapper vi højre om.
INDEN STORMØDET SKAL ALLE REKVISITTER VÆRET AFHENTET FRA KLUB-
BEN

Kuppet igennem af  Johan/KG.
P.s Rikke er piv(u)lækker

Indre organer
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VERDENS ENESTE SEJE

SVENSKER ER DØD

DANSK JÄVLAR!
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