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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Aften

5. sem. HR

1. sem. HRHG-week-
end start

3. sem. HR

4. sem. HR

2. sem. HRMOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 5 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:  Sunhedsstyrelsen

Denne                               redaktion:

6. sem. HR

P´8 viser
Underground
kl.20.00
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Redaktionelt

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet 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 RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget 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 KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget 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 AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget 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

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 39, 40 og 41

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

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen ( ferie i uge 39, samt  ingen telefon eller træffetid
i uge 41 )

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt ( Ingen telefon eller træffetid i uge 41 )

Onsdag 15 � 16 16 � 19 Jes Braagaard ( Ingen telefontid eller træffetid i uge 41 )

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen

Fredag 13.30 � 14.3010.30 � 13.30 Jon Prause

MICHAEL STRUNGE ER IKKE DØD,MICHAEL STRUNGE ER IKKE DØD,MICHAEL STRUNGE ER IKKE DØD,MICHAEL STRUNGE ER IKKE DØD,MICHAEL STRUNGE ER IKKE DØD,
HAN SOVER BAREHAN SOVER BAREHAN SOVER BAREHAN SOVER BAREHAN SOVER BARE
Man har ofte i det sidste års tid, som medlem af Mok-redaktionen, måtte lægge øre til ikke så få,
ikke særlig fine, hentydninger. Bemærkninger som �hold kæft hvor var dette nummer af Mok
kedeligt� eller �sidder I bare deroppe og æder?� kan, selv med den usandsynlige gode vilje, der
præger den nærmest evnesvage redaktion, være svære at fejlfortolke.

Da vi nu i de sidste fem år har prøvet at pifte Mok lidt op med Steen & Stoffer tegneserier
hist og pist, er det nok på tide at vi erkender, at der er brug for lidt supplement. �Åårrh nej, hvad
fa�en har spaderne nu gang i?� tænker de fleste allerede. Dette kan de tænke med god grund, for
i et forsøg på at intellektualisere Mok en anelse og samtidig udvide jeres, og især vores egen,
snævre medicinsk videnskabelige horisont, vil vi hver uge trykke et enkelt digt eller to.

I den forbindelse vil vi da også meget gerne opfordre jer til at deltage lidt i dette fantastisk
spændende projekt ved eventuelt at bidrage med jeres egne digte eller mere eller mindre seriøse
analyser af trykte digte.

For ikke at støde eller forfordele nogen starter vi med hele to digte. Den ene er skrevet
at Onkel Danny, og stammer fra samlingen, Storby-blues, tilbage fra �77 (Dan Turélls digte vinder
i øvrigt ofte en del ved at blive læst op i stedet for bare at blive læst). Det andet er af en kvinde, nemlig
Lola Baidel, og snuppet fra samlingen, En sagte raslen, fra �78. Altså er begge digte fra samme
periode og har måske, måske ikke, samme motiv. Døm selv.

EN SAGTE RASLEN af Lola Baidel
En dag vil jeg sidde
nær uendeligheden
med ryggen mod husets mur
og stirre ud over havet

Min sjæls ro
forstyrres kun momentvis
når vinden bevæger
dit tørrede legeme
der hænger fra gavlen

En sagte raslen kun
fra tid til anden
mens mit sind stille opløses i havet

HVIS JEG NU MYRDEDE DIG af Dan Turéll
Hvis jeg nu myrdede dig, min Skat
hvis jeg nu tog mig sammen og gjorde alvor af det
og tro ikke jeg ikke tit har tænkt på det
både når du var modvillig
når du var hysterisk
og ikke mindst når du var ude efter en anden
eller når jeg ikke kunne give dig nok
eller f.eks. bare netop hvad du havde brug for
mange af de gange har jeg stået på spring
men i sidste øjeblik er jeg altid blevet holdt tilbage
fordi jeg ved hvordan det ville gå�
Hvis jeg nu myrdede dig, min Skat
så måtte det være ved kvælning
for vi har ingen skydevåben her i huset
Og jeg kender ikke rigtigt de korrekte effektive steder med brødkniven
Og jeg aner ikke hvor man pusher curare
eller hvordan man udkrystalliserer cyankalium af Anthon Berg marcipan-mandler
så det måtte være kvælning
Og hvis jeg nu fik det gjort
og du lå der stiv og kold på puden
så ville din mor naturligvis straks ringe
eller der ville på stedet komme en veninde og sige I havde en aftale og insistere på at vente
og den ville jeg måske endda kunne klare
men så ville problemerne med liget komme
O.K. liget måtte skaffes af vejen
kvælningsmærkerne ville være for åbenlyse
og det kunne jo ikke blive liggende på sengen og lugte
jeg ville jo aldrig få søvn i øjnene på den måde
og hvordan skulle jeg så få det ned
jeg kunne selvfølgelig stable det ind i elevatoren og komme usét ned til stuen
så vidt så godt
det kunne lade sig gøre ud på aftenen
selv om det selvfølglig så nok skulle passe at dem i stuen kom hjem
og havde været til en munter fest
og for første gang i fire år havde lyst til at snakke på trappen
men hvad ville det hjælpe selv om jeg så nåede ned
liget skulle jo videre
jeg har jo ikke engang noget kørekort
det er dig der plejer at køre
så jeg kunne ikke engang få dig fjernet uden at indvie andre i mordet
og det er en forbandet usikker affære
sine mord vil man helst have for sig selv
og jeg kan jo ikke tage en taxi til Sortedamssøen og så smide dig af der, vel
nej
jeg måtte have en kvindlig forbundsfælle
naturligvis
en der kørte bil og var forelsket i mig
og som var jaloux på dig og derfor vill hjælpe mig
ja
men på den anden side

så hang jeg på hende
så havde hun nogct på mig og havde mig lige hvor hun ville
og jeg måtte være hendes for altid
eller hun kunne sende mig i skyggen
nej tak
så kunne jeg selvfølgelig tage kørekort selv
men det er næsten alt for megen planlægning
og jeg vil vædde på der ville ske noget med gearene
så jeg måtte ringe og spørge nogen
på det mest pinlige og kritiske tidspunkt�
Nej det ville aldrig gå, min Skat
jeg er simpelt hen ikke praktisk nok til at finde ud af at kunne
myrde dig
jeg ville ønske du ville hjælpe mig lidt med det
du kunne da godt give mig
en hånd�

red./STA

Meddelelse
Der gøres opmærksom på at fakultets- og studieadministrationen, eksamenskontoret og studie-
vejledningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet holder lukket tirsdag den 6.
og onsdag den 7. oktober 1998, på grund af temadage.

Venlig hilsen

Fakultetskontoret

Studiet & MOK
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JA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODTJA, VI VED GODT, A, A, A, A, AT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AFT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!DISSE INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!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 !!!

FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!

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

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne proble-
mer !

Studienævnet

SU-REGLERSU-REGLERSU-REGLERSU-REGLERSU-REGLER
(Måske nyt for dig)

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne reform omfatter alle studerende der er
begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.  Studerende der er begyndt
på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel ikke omfattet af SU-
reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet af �den gamle SU-ordning�.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret studietid (77
klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du tidligere har læst på en anden videregående
uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt
forberedt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du af dine tildelte klip. I første omgang bruger
du evt de opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har taget
vagter og har kunnet framelde 4 klip.  Han dumper desværre eksamen og bliver forsinket ½
år.  I sidste ende bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).

Studieaktivitetskravene går ud på, at det er tilladt at være 1 år forsinket - eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor mange år du har læst, men kun på hvor
mange klip du har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive mere end et år forsinket � målt
i forhold til immatrikulationstidspunktet � hvis man på et tidligere tidspunkt har sparet klip op.
EKSEMPEL: Søren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har nu læst i 4½ år men har meldt
klip fra svarende til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip svarende til 3 års studier. Han
har hermed SU til at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem. eksaminer.  Stipendie-
kontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat, men kun om du har bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge
at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udbetales i perioden fra 2 måneder
før fødslen til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du
får barn herefter. Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere
generelle spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studievejledningen. Hvis det er meget
specifikke spørgsmål om hvor mange klip du har brugt eller der er gået helt koks i det kan du med
fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf: 33 14 15 36

Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase I
OSVOSVOSVOSVOSVAL I FORSIDERAL I FORSIDERAL I FORSIDERAL I FORSIDERAL I FORSIDER

Mandag den 28. september udløb afleveringsfristen for forsider til efterårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres i
udfyldt stand.

VEDRØRENDE VINTEREKSAMEN 1998/VEDRØRENDE VINTEREKSAMEN 1998/VEDRØRENDE VINTEREKSAMEN 1998/VEDRØRENDE VINTEREKSAMEN 1998/VEDRØRENDE VINTEREKSAMEN 1998/
99 I SUNDHEDSPSYKOLOGI99 I SUNDHEDSPSYKOLOGI99 I SUNDHEDSPSYKOLOGI99 I SUNDHEDSPSYKOLOGI99 I SUNDHEDSPSYKOLOGI

Ved vintereksamen 1998/99 er der mulighed for at gå op efter én af to lærerbøger:

Danni Wedding: Behavior and medicine (2. udgave) Mosby, New York: 1995
eller
Atkinson et al: Introduction to psychology (12. udgave) Harcourt Brace College & Company,
Philadelphia: 1996.

Vi skal gøre opmærksom på, at vintereksamen 1998/99 er sidste gang, der bliver eksamineret
efter Atkinson et al: Introduction to psychology.

Med venlig hilsen

Afdeling for Sundhedspsykologi

P.S. Man kan købe en fagbeskrivelse i Bogladen eller hos Afdeling for Sundhedspsykologi

Fase II
OSVOSVOSVOSVOSVAL IIAL IIAL IIAL IIAL II
Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du
har mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved at være dobbelt så stor målt i studietid og
vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II på et videreudviklet fagligt niveau demonstrere en indsigt og en færdig-
hed i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den videnskabelige proces� faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator
(vejleder) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL
I (& II) vil du finde �mærkede� emner (markeret med en *) og (evt.) særskilte emner, der kan
bruges som emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv finde et emne og en vejleder, idet
vejlederen dog skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt i betænkningen. Når du starter
på din OSVAL II opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af emne/titel samt vejleder i
OSVAL-sekretariatet. Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekretariatet.

Den undervisningsfri periode på 10. semester er i efterårssemesteret 1998 placeret således:
23. november 1998 � 22. januar 1999.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i efterårssemestret 1998 placeret således:
7. december 1998 � 22.januar 1999.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget, OSVAL II-betænkningen og emnekataloget
for OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekretariatet.

Primær international vejleder
Dag / dato.Træffetid.Telefontid.Vejleder. Bemærkning.

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann ( Ingen telefontid den 30/9 eller den 7/10 )

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 tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41 Pia Henriksen tlf. 35
32 70 93 lokale 9.1.41

Studiet
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Annoncer
LÆSEMAKKER TIL CELLEBIOLOGI I, JANUAR 1998
SØGES

Kontakt mig snarligt...

Thomas Gaarn
Email: Gaarn@mdb.ku.dk
Tlf.: 33 79 79 47

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

HOLD OP MED AHOLD OP MED AHOLD OP MED AHOLD OP MED AHOLD OP MED AT RT RT RT RT RYGE OG TJEN 2000 KR.!YGE OG TJEN 2000 KR.!YGE OG TJEN 2000 KR.!YGE OG TJEN 2000 KR.!YGE OG TJEN 2000 KR.!

Vi søger raske forsøgspersoner til et rygeprojekt på Bispebjerg Hospital.

Vi gennemfører en undersøgelse af sårhelingen hos raske mennesker mens de ryger og mens de
ikke ryger. Undersøgelsen varer i alt 30 dage og består af en rygeperiode og en rygeophørs-
periode.
· I rygeperioden (10 dage) skal du ryge 20 cigaretter dagligt (Rød Look). Cigaretterne
får du udlevet gratis.
· I rygeophørsperioden (20 dage) må du ikke ryge. I de sidste 10 dage af denne periode
skal du benytte et nikotin-plaster, som også udleveres gratis.

I løbet af forsøgsperioden skal du møde op til en række undersøgelser (i alt 8) på H:S Videncenter
for Sårheling, Bispebjerg Hospital.

Hvem skal vi bruge:
· Du skal være mellem 18 og 40 år
· Du skal ryge mellem 15 og 25 cigaretter dagligt
· Du skal have røget dagligt i mindst 2 år
· Du må ikke være gravid eller amme
· Du må ikke være allergisk over for plaster

Når undersøgelserne er afsluttet får du et honorar på 2000 kr.

Henvendelse til

Klinisk assistent
Lars Tue Sørensen
H:S Videnscenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital
Tlf. (dag): 35 31 35 31 personsøger: 4391 (9-16)
Tlf. (aften): 33 33 92 17

FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Er du lægestuderende med gennemført fase I, og har du lyst og entusiasme til at fordybe dig i et
forskningsprojekt under et års orlov fra studiet, hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt.
Vi arbejder bl.a. med de patofysiologiske mekanismer, der initierer natrium- og vand-retention
ved levercirrhose og hjerteinsufficiens, med særlig vægt på funktionelle og strukturelle foran-
dringer i nyrerne.
Vi forstiller os at du i oplæringsfasen indgår i laboratoriets daglige aktiviteter og derved bliver
istand til selv at gennemføre dit eget delprojekt i sidste halvdel af stipendietiden. Vi samarbejder
med en række laboratorier i Danmark og USA hvilket vil give dig mulighed for på længere sigt
at planlægge et studieophold i udlandet.
Du kan forvente en månedsløn svarende til SU plus fribeløb.

Kontakt omgående den kardiovaskulære/renale gruppe, Farmakologisk Institut, Panum Institutet,
bygning 18/6, v/lektor, dr. pharm. Sten Christensen (35 32 76 14) eller amanuensis, cand. med.
Thomas Jonassen (35 32 76 16).

BØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGESBØGER SÆLGES

Immunology 4.ed., Roitt et.al.    250,-
Pathology 2.ed., Rubin and Farber    450.-

Ring til Nellie på tlf. 39 76 18 30

LÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIATTTTT
Der er et ledigt lægevikariat i oktober måned på Næstved Centralsygehus.

Henvend dig i FADL�s sekretariat på Panum (tlf.: 35 39 26 41), hvis du er interesseret.

Med venlig hilsen
Torben Conrad, faglig sagsbehandler

JULEBINGO-BANKOJULEBINGO-BANKOJULEBINGO-BANKOJULEBINGO-BANKOJULEBINGO-BANKO

Man tror det er løgn, men inden længe er det endnu engang tid til den sure og mørke vintertid med
eksamenslæsning, kulde og � da da � FADL´s julebanko.

For nye stud.med´ere kan vi berette, at dette er en nyskabning; aldrig før er det blevet vovet at
indkalde til julehygge midt i en tid, hvor alle burde sidde med næsen i bøgerne. Vi er imidlertid
blevet ganske kåde og opstemte ovenpå det imponerende fremmøde til vores debateftermiddag
med Gösta og Peter Orebo; derfor har vi besluttet at vove skridtet og forsøge med endnu et
arrangement.

Eneste problem er nu, at vi som flittige studerende heller ikke har tid til at afsætte alt for meget tid
sidst på året � og her er det så, at DU kommer ind i billedet, for vi kunne godt bruge DIN
HJÆLP� Så hvis du kunne tænke dig at give en hånd � stor eller lille � så gå forbi Linda oppe
på FADL´s kontor på Panum 1.2.20 eller ring 35 39 26 41. Hvis du efterlader dit navn og
telefonnummer, så kontakter vi dig. Vi kan ikke give dig LØN, men du kan være med til at glæde
dine medstuderende.

Så hvis du går på 1.semester (eller 2. � 13.) og ikke skal til eksamen, så er det måske på tide at du
spørger dig selv: �HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ ET FEDT ARRANGEMENT?�

Mvh. Anders og Rasmus, FADL´s aktivitetsgruppe.

F.a.D.L

MEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDGAMEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDGAMEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDGAMEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDGAMEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDGAVEVEVEVEVE
Fremstår som nyt uden streger  -  sælges for kr. 1500,-
Henvendelse til Martin på 32  54  63  24.

Nedenstående artikel har FADL fået tilladelse til at bringe i MOK fra journalist Anna Louise
Stevnhøj .  Artiklen har været bragt i Ugeskrift for Læger den 31. august l998.

Reportage og baggrund / LÆGEFORENING OG SAMFUND

HAR LÆGER EN FÆLLES ETIK

Har man som læge absolutte værdier - og findes der en
universel etik?

Det drøftede medicinstuderende fra 18 lande, da de
mødtes til sommerskole i etik. Sommerskolen blev
samtidig fødselshjælper for internationalt studenter-
netværk med etik på dagsordenen.

Journalist Anna Louise Stevnhøj

Som muslimsk læge fra Sudan kan det være temmelig ubegribeligt, at europæiske læger seriøst
kan diskutere emnet legaliseret euthanasi.
Som dansk læge er det brud på al god lægeetik at holde diagnosen skjult for patienten. Det opfattes
til gengæld som helt naturlig praksis i Rumænien, hvor man ofte informerer de pårørende, men
ikke patienten.
�Meget af det interessante foregår, når vi får vendt begreberne på hovedet. Når man diskuterer
lægeetik med medicinstuderende fra en anden kulturkreds, oplever man jo, at de er lige så forank-
rede i deres kulturbestemte etik, som man selv er. Og så bliver man nødt til at sætte spørgsmålstegn
ved sin egen skråsikkerhed. Man lærer også at sætte ord på, hvorfor man mener, som man gør,
og hvorfor man handler, som man gør. Det tror jeg, læger får mere og mere brug for at kunne,�
siger siger Lise Gormsen, som er medicinstuderende på femte år ved Aarhus Universitet og
medarrangør af 2nd Annual International Ethical Student Conference 1998, der foregik på Odder
Højskole i første uge af august.
Konferencen var i lighed med sidste år arrangeret af medicinstuderende ved det medicinske
fakultet i Århus.
En stor del af det omkring en halv million kroner store budget blev skaffet via sponsormidler, og
arrangørerne prioriterede at kunne yde økonomisk støtte til en del af de studerende, der kom
langvejs fra. Det var blandt andet studerende fra Sudan, Egypten, Mexico og en række tidligere
østlande. Der deltog desuden medicinstuderende fra USA, England, Spanien, Grækenland, Ita-
lien, Frankrig, Østrig, Tyskland samt Island og Norge.

Hverken oprør eller opgør
De danske deltagere måtte betale et deltagergebyr på 1700 kroner, og det er  formentlig en af
forklaringerne på, at gruppen af danske studerende kun var på 37 ud over arrangørgruppen på
17.
� Det handler sandsynligvis også om, at mange af de danske studerende bruger en del af ferien
på at arbejde - og at de så gerne vil bruge den resterende ferie og deres penge på at komme ud og
opleve noget fremmed. Det føles for meget som studie, når det foregår på dansk grund�, siger Lise
Gormsen.
Der var imidlertid også danske studerende, der deltog for andet år i træk.
Jonas Carsten Nielsen fra Odense Universitet var også med i 1997, og han har blandt andet brugt
det forgangne år til at være med til at stifte en ny forening, der har udspring ved Odense Univer-
sitet, men som de håber, vil blive til et nationalt netværk. Navnet er Medicinsk-Filosofisk Forening,
og målgruppen er medicinstuderende og filosofistuderende. Udgangspunktet er etik - og
tværfagligheden er ikke tilfældig:
�Vi blev meget inspirerede sidste år, men vi oplever ofte, at vi meget nemt kommer til at hænge fast
i konkrete cases, når vi sidder som medicinstuderende og viderefører diskussionerne. De filosofi-
studerende har næsten det modsatte problem - de svæver over vandene. De kan tilføre os en

SERIØS OG MUNTER LÆSEMAKKER SØGES,SERIØS OG MUNTER LÆSEMAKKER SØGES,SERIØS OG MUNTER LÆSEMAKKER SØGES,SERIØS OG MUNTER LÆSEMAKKER SØGES,SERIØS OG MUNTER LÆSEMAKKER SØGES,

Til eksamen i mikrobiologi, jan. 99.
Første gennemlæsning november, anden december.

Henv., bitte snell, U.Olesen tlf. 35 36 58 59
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teoretisk dimension, som vi har brug for. Det er en meget frugtbar konstellation,� siger Jonas
Carsten Nielsen.
Et af formålene med foreningen er få etik-diskussionen integreret i den medicinske dagligdag. De
to medicinstuderende mener desuden, det er vigtigt, at de som fremtidens læger bliver bedre klædt
på til at deltage i den offentlige debat - også når det gælder etiske emner.
�Vi mangler alt for tit redskaberne og ordene, og vi er ikke vant til at formulere os om de spørgsmål
i offentligheden. Men vi mener, det er vigtigt, at vi deltager - ellers sætter vi os uden for indflydelse.
Vi skal kunne mestre andre discipliner end lige fremlæggelse af hårde data.� Det siger Jonas
Carsten Nielsen, der understreger, at det fynske initiativ ikke skal ses som et oprør mod den
etablerede lægestand.
�Snarere tværtimod. Vi møder stor velvilje og støtte fra den �etablerede lægeverden�. Det, at man
gerne vil udvikle sig, behøver jo ikke være ensbetydende med et oprør eller opgør,� siger Jonas
Carsten Nielsen.

Livets største spørgsmål
Solen tittede kun sparsomt frem over højskolen i Odder ved Århus, mens professor, dr.med.
Henrik Wulff forelæste i filosofiske og etiske grundbegreber og i autonomi contra paternalisme.
Dr. phil Hans Jørgen Thomsen holdt oplæg om psykiatriens historie ud fra et historisk og et
filosofisk perspektiv, og han forelæste om de etiske aspekter af anvendelsen af tvang.
Professor og overlæge Raben Rosenberg gennemgik den konkrete anvendelse af tvang i psy-
kiatrien med de juridiske og epidemiologiske aspekter.
Professor Vilhjálmur Árnason og 1. reservelæge Mogens Skadborg forelæste om �livet som
absolut værdi� og om eutanasi, og læge, ph.d., Søren Holm holdt forelæsning om de etiske
aspekter af abort og prænatal diagnostik. Læge og forfatter Pia Delson og etnolog Karen Schousboe
holdt oplæg om lægerollen.
Professor i Medicinsk Etik ved Oslo Universitet, Jan Helge Solbakk, stod for forelæsninger om
henholdsvis de etiske aspekter af kloning samt om lægerollen set ud fra et historisk og filosofisk
perspektiv.
Flere af oplægsholderne satte desuden de studerende på konkrete opgaver, hvor de i grupper
skulle drøfte de etiske problemstillinger ud fra cases, og selv efter de forelæsninger, hvor det ikke
skete, bølgede udvekslingen af tanker og holdninger videre i pauserne og ved måltiderne.
�De fleste af os har fået rokket forestillingen om, at der findes en international, fælles lægeetik, og
at der er absolutte moralske værdier her i livet. Vi bliver som læger skolet i at træffe svære beslut-
ninger, og min overbevisning er, at læger virkelig tænker utrolig meget over det, de gør. Det er
også noget af det, der gør jobbet hårdt. Men vi vil have godt af at blive bedre til at forklare os. Både
for vores egen skyld og for samfundets skyld. Det er grænseoverskridende at tage udgangs-
punkt i følelser og etik, fordi vi er så vant til at at skulle formulere os i facts og helt præcist. Derfor
er det sundt for os at arbejde med teorien, det giver nogle redskaber, siger Mads Buhl,� som læser
medicin i Århus.

Autonomi - et søgt begreb

21-årige Tayssir Mohamend Ipris fra Sudan oplevede også de uformelle diskussioner som en
stor gevinst.
�Vi får ikke undervisning i etik overhovedet - det er der ikke tradition for. Blandt andet fordi vores
samfund er meget religiøst baseret, og religionen har tendens til at erstatte etikken. Så det har været
en revolution for mig overhovedet at diskutere de hér ting - og konferencen har klart ændret på
nogle af mine basale holdninger til tingene. Der er problemstillinger, jeg aldrig tidligere har tænkt
på, men som helt sikkert vil indgå i mine overvejelser. Der er også områder, hvor jeg er er meget
forskellig fra mine europæiske medstuderende. De tænker altid: individet først - gruppen bagef-
ter. Vi tænker helt omvendt. Samfundet, gruppen eller familien først - og så individet bagefter. Og
det gør en meget stor forskel. Hos os er det ikke bare én person, der bliver syg, når han eller hun
får en diagnose - det er en hel familie, der bliver ramt. Det er også helt utænkeligt at gå alene til læge.
Hos os er autonomi et søgt begreb. Men vi har som fremtidens læger meget brug for at diskutere
de her emner, det er vigtigt, vi henter inspiration udefra, siger Tayssir Mohamed Ipris, der er på
fjerde år i sit studie.
24-årige Monica Lupei fra Rumænien har kun modtaget sporadisk og ikke-obligatorisk under-
visning i etik, og det er en af grundene til, at hun valgte at deltage i konferencen.
�Jeg vil gerne være psykiater, og hér mener jeg, at viden om etik er yderst relevant. Især fordi min
generation kommer til at bygge et psykiatrisk system op næsten fra bunden. Rumænien er et uland
på det område, og hele systemet er invalideret af mange års totalitært styre, hvor der intet overskud
var til de svage og syge,� siger Monica Lupei.

Etik på Internettet
De studerende, der deltog på konferencen i Odder, ønsker at fortsætte den internationale debat om
medicinsk etik. Derfor vil de forsøge at gøre skolen til basis for et internationalt studenternetværk.
�Vi har gennem det seneste år fundet ud af, at der foregår spændende initiativer rundt omkring i
verden. Blandt andet i Tyskland er de studerende meget langt med netværk, hvor der diskuteres
etik,� fortæller Lise Gormsen.
Deltagerne på sommerskolen brugte derfor en aften på at organisere et netværk og på at udveksle
emailadresser. Der blev desuden nedsat en IT-gruppe, der skal arbejde på at etablere en webside,
der kan fungere som åbent diskussionsforum omkring medicinsk etik.
�Det har været en spændende proces. Alene holdningerne til oprettelsen af et åbent diskussions-
forum på Internettet var meget delte. Europæerne tænkte traditionelt og begyndte med tanken om
et lukket netværk a lá det danske lægenet. Men for amerikanerne var det fuldkommen utænkeligt
- her er der en helt anden tradition for, at tingene skal være åbne og tilgængelige for enhver - og
det endte det da også med,� siger Lise Gormsen.
Arrangørerne er heller ikke lukkede over for tanken om, at sommerskolen kan komme til at finde
sted i et andet land næste år. Det er ikke afgørende  for dem, at etik-debatten skal foregå i ly af
Aarhus Universitet.
�Vi er stort set tilfredse med vores ny studieordning, som i forhold til den videnskabsteoretiske
undervisning er bedre end den gamle. Sommerskolens vigtigste formål er at skabe et forum for
debat om medicinsk etik blandt studerende. Så hvis der opstår et initiativ til en sommerskole i et
af de andre lande, er vi villige til at bakke op om det og lægge vores kræfter dér,� siger Lise
Gormsen.

FADL & Vagtbureauet

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 21/9-1998 - 27/9-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt           %
07-15
bestilt 6 7 2 7 8 17 10 57
udækket 1 2 2 7 1 0 0 13            22

15-23
bestilt 16 10 14 19 15 10 7 91
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23-07
bestilt 18 14 19 19 12 10 6 98
udækket 0 2 7 0 0 0 0 9 9

ialt
bestilt 41 31 35 45 35 37 23 226
udækket 1 4 9 7 1 0 0 22           9,5

dæk. % 98 87 75 85 98 100 100

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

NYE TELEFONNUMRE PÅ FNYE TELEFONNUMRE PÅ FNYE TELEFONNUMRE PÅ FNYE TELEFONNUMRE PÅ FNYE TELEFONNUMRE PÅ FADLADLADLADLADL�S�S�S�S�S
VAGTBUREAUVAGTBUREAUVAGTBUREAUVAGTBUREAUVAGTBUREAU

I forbindelse med installation af ny telefoncentral på Vagtbureauet har en række medarbejdere fået
selvstændige telefonnumre for direkte opkald.

Vagtbureauets hovednummer er fortsat 35 37 88 00, men brug af de nye direkte telefonnumre
vil sikre en hurtigere og mere præcis telefonbetjening for vore
kunder og samarbejdspartnere.

1. Vagtafdeling..........35 37 88 00  /  35 24 54 00
Bestilling af vagter - seponering af vagter - opskrivning til vagter. Vagtafdelingen er
bemandet alle dage i tidsrummet kl. 06.00 - 24.00.

Vagtleder Helen Bilde Assistent Carole Cunneely
 Assistent Jytte Lindegren Assistent  Lone Blach
 Assistent Birthe Hansen Assistent  Marianne Legaard

2. Ekspeditionen.......35 24 54 05
Holdadministration - lønbehandling/skattekort - kassefunktion - dagpenge - betjening
af personlige/telefoniske henvendelser fra medicinske studenter m.v.

Overassistent Kirsten Carstens
Assistent Lone Blach
Assistent Jytte Lindegren

3. Vagtchefer........35 24 54 04
Vagtchef Lars Vadstrup
Vagtchef    Vakant

4. Kursusadministration.......35 24 54 02
Vagtchefsekretær Maria Busk

5. EDB-løn / kontingenter.....35 24 54 03
EDB-medarbejder Gyda Kromann

6. Bogholderi / medlemsforsikring......35 24 54 06
Fuldmægtig Inge Schultz

7. Ledelse / administration
Cand. merc. Dorte Holler Johansen......35 24 54 01
Direktør Jørgen Breide FD........35 24 54 07

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 40

Træffetider
onsdag kl. 11.00 � 12.00
fredag kl. 12.00 � 13.00
mandag kl. 13.00 � 14.00 (uge 41)

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

Vagtbureauet
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SPV-hold 1701
søger 2 nye medlemmer pr. 1. nov. 1998

Holdet fungerer omkring en 8-årrig dreng med alvorlig stofskifte sygdom som er i terminal fase.
Arbejdet foregår i hjemmet og er som aflastning for familien.
Arbejdet består i øvrigt af sondemadning og almindelig pleje.
Vagterne er i alle ugens 7 dage, fra 15-21.
Der ydes transportgodtgørelse 2 x 45 min. pr. vagt.

Krav:
. Min. 400 SPV-timer.
. Dokumenteret børneerfaring.
. Dokumenteret hjemmeerfaring.
. Vagtantal 5 pr. måned også i eksamensmdr.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. oktober 1998 kl. 12.00 til VB.
Yderligere spørgsmål til holdleder John Schmidt - 35 42 80 54.

INTENSIVHOLD    4102

afd. 542, Hvidovre Hospital.

Vi søger 1 nyt medlem, oplæring oktober og vagter fra nov. 1998.

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage  6-8  vagter om måneden
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter
- deltager i ansættelsessamtale på afdelingen

Vi tilbyder:
- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse) oplæring iPDM (elek

troniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med 600 VT-timer vil andre
blive taget i betragtning.
Ansøgningsfrist:  Torsdag den  8. okt. 1998  kl. 12.00  til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

Permanenthold 4402
sssssøger 2 nye holdmedlemmer til "Intubering� i oktober.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thorax-kirurgisk intensiv
RH, søger 2 nye medlemmer på holdet.

I øjeblikket er vi 11 på holdet, 7 kvinder og 4 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne der er af 8 timers varighed ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag, hvor vi dækker  dag- og aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter m e d  et patientspektrum spændende fra
neonatale hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og selvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med
afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne under-visning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografie, mm.

For at blive �one of us� skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og
gerne anden intensiv erfaring; kunne tage 8-10
vagter pr. vagter måned (alle årets måneder)
i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå
"på pension�. Du skal have bestået Fase 1 og det
vil være en fordel, hvis du har børneholdskurset.
Da afdelingen er stor (over 100 ansatte) er det
nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er i
stand til at samarbejde med det øvrige personale
i alle tænkelige og - en gang imellem -utænkelige
situationer. Du må påregne at skulle kunne blive
på holdet i minimum 1 ½ pr. år.

Oplæringen i afdelingen: 4 følgevagter hvoraf 2 er  aflønnede.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402 er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342
Ansøgningsfrist : Torsdag den 1. oktober 1998 kl. 12.00 på VB.

VT-hjemmehol 4604 søger 2 nye holdmedlemmer

Vi passer en 11-årig sølvkanyle-brugende dreng med mb. Coutzon (Cranio-fascia dysostose).
Udelukkende nattevagter fredag og lørdag fra kl. 21.00 - 07.00 og ferier.

Krav:  Min. 150 VT-timer.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 8. okt. 1998 kl. 12.00 til VB.
Yderligereoplysninger:  Holdleder Nahid 43 46 39 52

Hold 4619 i Nordsjælland søger 1 nyt medlem.

Holdet passer en sød og frisk 12 års dreng, der har sølvkanyle og jejunostomisonde.
Vi dækker den ½ måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Arbejdet om natten består i at suge efter behov og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 200 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Af hensyn til kontinuiteten kræves det at du ikke er længere end på 6. - 7. semester.
Du skal være flexcibel og fast kunne tage min. 4-7 vagter, også i eksamensmånederne.

Oplæring: 1 lønnet 6-timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane og cykel/til fods. Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder: Maria 49 14 16 39
mobil 26 15 16 39.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. okt. 1998 kl. 12.00 til VB......

MVS-hold 5401 søger 3 nye medlemmer.

Holdet fungerer på Fælledgården, Nørrebro.

Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeplejerske for 5 almindelige plejehjemsafdelinger
samt tilknyttede beskyttede boliger.
Vagtbindingen vil pr. person være ca. 4. vagter pr. måned.

Krav: Almindelige MVS-kvalifikationer fordres, d.v.s. bestået mikrobiologi og farmakologi,
men ansøgere med MVS-kursus foretrækkes.
Flexibilitet i eksamensmånederne forventes.
Endvidere skal ansøgere kunne afholde, (evt. dele), følgende udækkede vagter i oktober måned:
7. + 8/10, 20. + 21/10 samt 23. + 24/10-1998.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 1. oktober 1998 kl. 12.00 til VB.
Yderligere oplysninger: Kristian Løkkegaard tlf. 35 36 19 71.

MVS-hold 5404 søger 3 nye natteravne.

MVS-holdet 5404 består p.t. af 9 medlemmer, der arbejder som natsygeplejerske på
Diakonissestiftelsens afd. 4, Peter Bangsvej 1, Frederiksberg. Det er en genoptræningsafdeling
for  ældre medborgere. Arbejdet er til dels almindeligt SPV-arbejde for 15 patienter sammen med
en sygemedhjælper, der har 12 patienter. Derudover er der en nødkaldsfunktion til 3 blokke med
beskyttede boliger i nærheden. Du/I kommer til at stå for uddeling af p.n.-medicin i løbet af natten,
og har det overordnede ansvar.

Da 2 går af holdet d. 1/11-98 og en har været uheldig at brække benet, har vi brug for 3 nye
medlemmer

Arbejdstider: man-søn fra 23.15 - o7.15

Krav: - Fase II�er, - med bestået farmakologi og mikrobiologi
eksamen.

- min. 4 vagter om måneden.
- fleksibilitet mhr. vagtplanlægning - også ieksamens

perioder, og især her i juletiden og januar.
- MVS-kursus ses gerne, men ikke en betingelse.
- du/I kan komme til næste holdmøde d. 15. oktober

kl. 20.00.
- Helst 9. - og 10. semester, da mange på holdet går på 12.

semester.
- Du/I skal allerede kunne begynde med at tage vagter

enten d. 17., 19., 25., eller d. 29. oktober.

Oplæring: - 1 følgevagt med én fra holdet, inden du/I går solo.

Ansøgningsfrist: Torsdag en 8. oktober 1998 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Mette Helfand, tlf. nr. 35 85 37 71,

Vagtbureauet
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Faglig dag – ny dato!
Næste Faglig dag på fakultetet med
temaet "Lægens magt og ansvar"
afholdes onsdag den 10. marts 1999.
Skriv det i kalenderen nu. Dagen bliver
et værdifuldt supplement til studie-
hverdagen.

Det Medicinske Studenterråd indkalder
hermed til

Fællesmøde
Tirsdag den 6. oktober 1998, kl. 15.30

Mødelokalet (1.2.15)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Studienævnsmødet onsdag den 7. ok-

tober 1998
- Afløsningsopgaver
- Ny studieplan, vedtagelse

4. Tilbagemelding fra semestrene
5. Scorebog, ansøgning om støtte
6. Rus-overvintringsgruppen, ansøgning

om støtte
7. Medlemssamarbejde med FADL
8. Studenterkonference om Øresunds-

universitet
9. Fællesrådsmøde i Forenede Studen-

terråd
- Spidskandidater til Konsisto-

rium
- Universitetslovsnotat

10. Eventuelt

Det Medicinske Studenterråd vil traktere
med kaffe, the og kage til mødet.

Ad 3: Studienævnsmødet
På studienævnsmødet onsdag den 7. okto-
ber 1998 skal det endelige forslag til ny
studieplan behandles. Det er dette arbejde,
der nu har været undervejs i fem-seks år.
Forslaget vil forhåbentlig rumme mange
af de ændringer, som vi har arbejdet for
igennem lang tid – ændrede undervisnings-
former, nye eksamensplaner, integrerede
fagelementer og en styrkelse af den klini-
ske undervisning.

Der skal også diskuteres afløs-
ningsopgaver på studienævnsmødet. Der
har nu i (meget) lang tid været arbejdet
med at revidere regelsættet for det at
skrive afløsningsopgave (altså en opgave,
der afløser hele eller dele af en eksamen).
Det nye regelsæt har nu været til kommen-
tering hos studievejledningen og admini-
strationen. Derfor skulle det nye regelsæt
nu kunne endelig færdigbehandles i studie-
nævnet.

Ad 4: Tilbagemelding fra semestrene
Dette punkt er simpelthen beregnet til at
opfange alle de ting og sager, der måtte
være på studiets mange dele. Det kan altså
være alle mulige emner – problemer med

eksamener, forelæsninger der aflyses (…),
studiesalsforhold osv. Vi diskuterer
emnerne og finder ud af, hvorledes de kan
løses.

Ad 5: Scorebog
Redaktørerne for årets Scorebog har an-
søgt om støtte. Det Medicinske Studenter-
råd plejer at støtte udgivelsen; men det
skal naturligvis afgøres på ny.

Ad 6: Rus-overvintringsgruppen
Rus-vejledernes såkaldte overvintrings-
gruppe (den der koordinerer arbejdet frem
til februar-rusturen.) har søgt om støtte
til deres arbejde. Sidste år støttede Det
Medicinske Studenterråd arbejdet; men
det skal naturligvis afgøres på ny.

Ad 7: Medlemssamarbejde med FADL
Det Medicinske Studenterråd og FADL har
i de seneste år arbejdet meget godt
sammen. Det kunne overvejes om man
skulle afprøve et samarbejde om medlem-
mer og aktive i organisationerne også.
Dette skal vi diskutere.

Ad 8: Studenterkonference om
Øresundsuniversitetet
Der afholdes i dagene 8.-9. oktober 1998
en studenterkonference med temaet:
”Studentersamarbejde i forbindelse med
Øresundsuniversitetet”. En række repræ-
sentanter fra Det Medicinske Studenter-
råd vil deltage i konferencen. Vi skal dis-
kutere, hvorvidt disse personer skal tage
nogle specielle signaler med fra Det Medi-
cinske Studenterråd.

Ad 9: Fællesrådsmøde i Forenede Stu-
denterråd
Forenede Studenterråd afholder fællesrådsmøde tors-
dag den 22. oktober 1998, kl. 18.00 i Fiolstræde 10.
Den præcise dagsorden for dette møde vil bliver frem-
lagt på fællesmødet; men det står allerede nu klart, at
der skal bestemmes hvilke spidskandidater Forenede
Studenterråd skal opstille til efterårets valg til Konsi-
storium (øverste politiske myndighed på Københavns
Universitet). Vi skal tage stilling til, hvilke(n) kandi-
dat Det Medicinske Studenterråd støtter. På mødet
skal organisationens notat om universitetsloven (og
hvad man kan gøre ved den!) desuden diskuteres og
vedtages.

Vel mødt !

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand, Det Medicinske Studenterråd

Generalforsamling
i Forenede Studenterråd

Torsdag den 5. november 1998, kl. 20.00
Fiol VII, Fiolstræde 22

Dagsorden:
1. Formalia
2. Godkendelse af referat fra

generalforsamlingen i marts 1998
3. Præsidiets organisatoriske

beretning
4. Beretning fra udvalg nedsat

generalforsamlingen
5. Valg af formand, seks præsidiemed-

lemmer, to præsidiesuppleanter og
tre økonomiudvalgsmedlemmer.

6. Fastsættelse af kontingentets
størrelse og budget

7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag til opstillingsgrundlag, dags-
ordenspunkter og vedtægtsændringer,
som ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være præsidiet i hænde
senest den 26. oktober 1998. Indsendes
til Fiolstræde 10, 1171 København K.
Spørgsmål kan rettes til præsidiet på
telefon 3532-3838 eller via email:
prs@fsr.ku.dk.

Med venlig hilsen
Morten L. Olsen

Formand, Forenede Studenterråd

Indre organer
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FAGLIG DAG 1998 ERFAGLIG DAG 1998 ERFAGLIG DAG 1998 ERFAGLIG DAG 1998 ERFAGLIG DAG 1998 ER
AFLAFLAFLAFLAFLYST!YST!YST!YST!YST!

Det Medicinske Studenterråd har stået som arrangører
for 98 udgaven af Faglig Dag, som skulle have haft

som tema: �Lægens magt og ansvar�.  Vi har desværre
måttet konstatere undervejs, at mange af de tænkte
oplægsholdere måtte melde fra pga. dagens uheldige
placering midt i industriferien/ efterårsferien d. 14.

oktober ́ 98.

Derfor er det blevet besluttet at flytte FagligDerfor er det blevet besluttet at flytte FagligDerfor er det blevet besluttet at flytte FagligDerfor er det blevet besluttet at flytte FagligDerfor er det blevet besluttet at flytte Faglig
Dag til forårssemesteret,Dag til forårssemesteret,Dag til forårssemesteret,Dag til forårssemesteret,Dag til forårssemesteret,

onsdag den 10. marts 1999,onsdag den 10. marts 1999,onsdag den 10. marts 1999,onsdag den 10. marts 1999,onsdag den 10. marts 1999,

- med samme tema.- med samme tema.- med samme tema.- med samme tema.- med samme tema.
Så afsé allerede nu denne dag i din kalenderSå afsé allerede nu denne dag i din kalenderSå afsé allerede nu denne dag i din kalenderSå afsé allerede nu denne dag i din kalenderSå afsé allerede nu denne dag i din kalender,,,,,
til at komme til Faglig Dag omkring hvad til at komme til Faglig Dag omkring hvad til at komme til Faglig Dag omkring hvad til at komme til Faglig Dag omkring hvad til at komme til Faglig Dag omkring hvad du
kommer til at stå overfor som færdig læge!kommer til at stå overfor som færdig læge!kommer til at stå overfor som færdig læge!kommer til at stå overfor som færdig læge!kommer til at stå overfor som færdig læge!

Bogladen
NU PÅ HYLDERNE.......NU PÅ HYLDERNE.......NU PÅ HYLDERNE.......NU PÅ HYLDERNE.......NU PÅ HYLDERNE.......

Makroskopisk anatomi
Feneis: Pocket Atlas of Human Anatomy � Based on the International Nomenclature
3. udg., 1994, 477 s., hft. Kr. 235,00

Fysiologi
Så lykkedes det altså!
Warberg: Human fysiologi � en grundbog

4. udgave, 1998, 480 s., hft. Kr. 398,00

FORSINKET � NOCH EINMAL...........FORSINKET � NOCH EINMAL...........FORSINKET � NOCH EINMAL...........FORSINKET � NOCH EINMAL...........FORSINKET � NOCH EINMAL...........
Mikrobiologi
Fadl�s Forlag meddeler, at Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi, 2. udg.  atter er blevet udsat.
Udgivelsen forventes først medio-ultimo oktober. Vi beklager.

TILBUD PÅ MOBILTILBUD PÅ MOBILTILBUD PÅ MOBILTILBUD PÅ MOBILTILBUD PÅ MOBILTELEFONER � FORLÆNGESTELEFONER � FORLÆNGESTELEFONER � FORLÆNGESTELEFONER � FORLÆNGESTELEFONER � FORLÆNGES
Efter aftale med Telia kan vi nu forlænge vores kanontilbud på mobiltelefoner, så det gælder
oktober måned med.

Vi kan altså stadig tilbyde:
1 stk. Dual Band Motorola + 3 mdr. Gratis internetabonnement + 80 min. gratis taletid pr. måned
resten af året for kun kr. 195,00

Ydermere kan vi oplyse, at butikken får besøg af en konsulent fra Telia d. 8. oktober mellem 11
og 13. Så du kan bare komme an med disse spørgsmål.

Basisgrupperne
KRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINERE
Kristne medicinere samles igen, denne
gang hos : Jakob Oehlenschläger
                   Njalsgade 10, 1. Th.
                   2300 Kbh. S
                   Tlf. 31579705
Bemærk : Det er allerede i dag ons. d. 30 sep.!
                 19.30    Alle er velkomne.

Filmklubben P8'n
præsenterer

En film af Emir Kusturica:

Underground
Torsdag den 1. oktober kl. 20.00

 Filmen tager sin begyndelse under tyskernes
bombning af Beograd under 2. verdenskrig og
centrerer sig omkring de to venner Sorte og Marko
og Markos bror Ivan. For at gemme sig for tysker-
nes bomber skaber en lille gruppe på flugt et selv-
stændigt samfund i en kælder. Men efter de alli-
erede befrier beograd i 1944 fortsætter Marko med
at holde kælderfolket fast i troen på, at besættel-
sen varer ved.
 "Underground" trækker tråde helt op til nutidens
borgerkrig i det tidligere Jugoslavien.

 FILMFAKTA

 Længde: 2 t. 49 min.

 Fotografi: Vilko Filac
 Priser:  De Gyldne Palmer i Cannes 1995

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden
filmen starter kl. 20.00. Den første aften man kommer,
betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle � også for
ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

Indre organer
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IDRÆTSPSYKOLOGIIDRÆTSPSYKOLOGIIDRÆTSPSYKOLOGIIDRÆTSPSYKOLOGIIDRÆTSPSYKOLOGI

Så er det igen blevet tid til SIMS� gratis halvårlige
auditorieforedrag for alle.

Tirsdag den 20. Oktober klokken 16.15 til 18.00 i DAM-auditoriet

Cand. psyk. Jens Hansen har blandt andre arbejdet med Kenneth Carlsen og det så succesfulde
kvindelige håndboldlandshold.

Han vil i sit foredrag tage udgangspunkt i:
- idrætspsykologiens arbejdsredskaber
- idrætspsykologens rolle under genoptræning
- koblinger ml. præstationer i idræt og erhverv
- forholdet mellem idræt og personlighed

Kom og hør med!!!

FILMKLUBBEN P8�N:FILMKLUBBEN P8�N:FILMKLUBBEN P8�N:FILMKLUBBEN P8�N:FILMKLUBBEN P8�N:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 22. oktober 1998 kl. 18.00 i Studenterklubben:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Filmklubben P8�n. Generalforsamlingen foreslås
afviklet efter nedenstående dagsorden.
1) Formalia, herunder valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for foreningsåret 1997-1998
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 1997-1998
4) Fremlæggelse af budgetforslag 1997-1998
5) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringsforslag og forslag til uddeling af æres

titler & -priser
6) Tildeling af ærestitler og uddeling af ærespriser
7) Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8) Valg af en revisor og en revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 & 6 skal være bestyrelsen i hænde
senest onsdag den 14. oktober kl. 12.00. Bestyrelsen kan kontaktes skriftligt på adressen Filmklub-
ben P8�n, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, bygning 1.2.5, Blegdamsvej 3,
2200 København N eller E-mail: jesper@mdb.ku.dk.

Umiddelbart efter filmen vil bestyrelsen afholde det konstituerende møde.

M.v.h & kom glad!!

Filmklubben P8�n

BASISGRUPPER I SCOREBOGEN!BASISGRUPPER I SCOREBOGEN!BASISGRUPPER I SCOREBOGEN!BASISGRUPPER I SCOREBOGEN!BASISGRUPPER I SCOREBOGEN!
Såfrem nogle af basisgrupperne på Panum er interesseret i af få taget billede til scorebogen. Ja så
kan dette gøres torsdag eftermiddag eller fredag mellem 10 og 16.  I må meget gerne melde tilbage
hvis i er interesseret.

Bent

SCOREBOGSNYT !SCOREBOGSNYT !SCOREBOGSNYT !SCOREBOGSNYT !SCOREBOGSNYT !
Ja, så er fotograferingen af fase I. overstået, og vi mangler så bare i denne uge, at tage billeder af
fase II. Der er stadig mange fase II hold, der ikke har meldt tilbage, om hvornår de ønsker at få taget
billede. Det er sidste chance på fredag 2/10. Hvis i ikke kan få samlet holdet her på Panum, så er
der en mulighed for, at vi kan komme ud til jer på de respektive hospitaler. Send mig en mail om
hvornår i kan/vil fotograferes.

Kvalitet : Der er mange ,der har givet udtryk for en vis nervøsitet angående kvaliteten af bogen.
Men jeg kan allerede på nuværende tidspunkt love, at scorebogen i år vil være af en langt bedre
kvalitet end den sidste år. Specielt hvad angår billedkvaliteten.

Adresseliste : Der er åbenbart mange, der er i tvivl om hvordan den famøse adresseliste skal se
ud, så her er reglerne endnu engang.

Den skal skrives i bogstavstørrelse 12 i word for windows, og derefter mailes til undertegnede
(Bent@mdb.ku.dk) og skal se ud som følger :

Jeg leder efter TINE MISHA MØLLER, jeg gik sammen med på 10. semester
(Bispebjerg-holdet) i efteråret 1997. Jeg savner nemlig min lonely planet
bog om Indien, som du har lånt.
Ring venligst. Hilsen Mya (tel. 35436656)

Med venlig hilsen Mya Kiersgaard Olesen

Efterlysning

Scorebogsnyt

Jens Blaholt Møghunds Plads 12 0666 Pluderup 39664390
Karen Monster Østerbrogade 44, 2 th. 3276 Kbh. Ø 98542734

Det vil sige med margen i venstre og højre side sat til 1,5 cm. og tabulator også sat til 1,5 cm.

HUSK. At skrive hvor mange der gerne vil bestille bogen. Pengene samles ind efter efterårsferien.
Prisen er 50 Kr.

Angående billeder. Når vi har fået billederne tilbage vil der komme et opslag i MOK om hvornår
de kan afhentes, så der kan laves en tegning af holdet til bogen.

Spørgsmål kan rettes til : Bent (Bent@mdb.ku.dk)

På vegne af scorebogsgruppen

Bent

Husk at i denne uge skal man være bevidst om sit
alkoholforbrug, derfor bringer vi denne meddelelse fra
Sundhedsstyrelsen..

Så meget er en genstand
En genstand er 12 gram (1,5 cl) ren alkohol, hvilket svarer til alkoholindholdet i en almindelig pilsner. Som
tommelfingerregel kan du iøvrigt regne med, at der er en genstand i:
1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl)
1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl)
1 guldøl indeholder ca. 1 1/4 genstand 1 stærkereøl indeholder 1 1/2 til 2 genstande
1 flaske vin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande 1 flaske spiritus (70 cl) indeholder ca. 18 til 20

genstande
Sådan regner du genstandene ud....
På flere flasker er alkoholindholdet både oplyst i procent og antal genstande. Hvis ikke, kan du finde frem
til antallet af genstande ved at regne ud, hvor meget ren alkohol flasken indeholder og dividere med 1,5
(alkoholmængden i centiliter svarende til 1 genstand). Formlen ser således ud:

(Antal cl x alkoholprocent) / (100 x 1,5 ) = antal genstande
Hvis flasken er på 75 cl, (som de fleste vinflasker), passer tallene så godt sammen, at man kan nøjes ved at
tage alkoholprocenten og dividere med 2. En flaske vin på 12% alkohol indeholder således 12:2 = 6 gen-
stande.
Hvor går grænsen?
Genstandsgrænserne er bestemt ud fra undersøgelser af sammenhængen mellem mænds og kvinders alko-
holforbrug og dødelighed. Der er to grænser, fordi mænd og kvinder tåler alkohol  forskelligt. At drikke under
grænserne giver ikke 100% sikkerhed. Dertil er der for mange individuelle forskelle. Men holder du dig under
genstandsgrænserne, er risikoen for helbredsskader lille. Det skal dog understreges, at nogle mennesker
anbefales helt at undgå eller være yderst mådeholdende med alkohol. Det gælder fx gravide kvinder,
mennesker med visse sygdomme samt mennesker, der tidligere har drukket for meget.
Højst 14 genstande om ugen for kvinder og højst 21 genstande om ugen for mænd
- og ikke det hele på èn gang.
Hvad er procenter og promiller?
Når vi drikker alkohol, opstår rusvirkningen i løbet af 10-20 minutter. Alkohol virker i hjernen som et
bedøvelsesmiddel. Når alkohol til tider  kan virke opkvikkende, skyldes det, at hjernens hæmmende funktio-
ner bedøves først.
Fra ædru til bevidstløs
Nedenfor kan du se, hvordan alkohol påvirker kroppen promille for  promille. Mennesker, der dagligt er vant
til at drikke meget, reagerer dog anderledes på alkohol. De kan tilsyneladende fungere normalt, selv ved høje
promiller. Men det er kun tilsyneladende. 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys
til mørke forringes.
0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidig udføre præcise bevægelser

begynder at forringes. Synsvinklen indsnævres.
0,8 promille: Nedsat koordinationsevne ogøget reaktionstid.
1,0 promille:  Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket, begyndende trætheds

    symptomer og nedsat balance- og bevægelsesevne.
1,5 promille: Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok -

   og maven sikkert også.
2,0 promille: Udtalte forgiftningssymptomer. Selvkontrollen er helt væk.
3,0 promille: Manglende kontrol med fx urinblæren, evt. bevidstløshed.
4,0 promille: Bevidstløs. Livsfare.
Promillegrænsen for kørsel i bil er nu 0,5.
Drik ikke på tom mave eller for hurtigt - det giver en mere pludselig og uberegnelig rus.
Ønsker du yderligere oplysninger kan du finde os på www.alkoholkampagne.dk.

P.S. MOK-Redaktionen ønsker Husgruppen en go tur til skælskør i weekenden, og husk nu drenge og piger
- max 21 og 14 genstande hver!

Ydre organer

Indre & Ydre organer & Dialog
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BRAGET DER UDEBLEVBRAGET DER UDEBLEVBRAGET DER UDEBLEVBRAGET DER UDEBLEVBRAGET DER UDEBLEV
Glansholdet og Freon delte point i topopgør.

Ved beklagelig langsommelighed er
dette referat fra topopgøret i DAI�s
fodboldrække A blevet forsinket en hel
uge, men som bekendt bedre sent end
aldrig.
Klokken var 16.10, da deres udsendte
satte skoene på Ryparkens noget bulede
græstæppe sammen med fodboldoraklet
og Mensaorthopæden Tobias Fogis og
damernes ven Morten �HEHE� Schou.
Kampen startede dramatisk da Freon�s
Ole Bole nikkede sin holdkammeret
Allan Wielund en skalle, så blodet flød.
Men efter kyndig behandling på sideli-
nien kunne Allan �Terry Butcher�
Wielund genoptage spillet.
På banen blev der startet  i et friskt tempo
med en overvægt i spil til Glansholdet,
der især defensivt virkede meget velor-
ganiseret med en godt spillende libero
Morten Jensen.
Dette spilovertag resulterede i en kæmpe dobbelt chance til Daniel �Ja det er mig der er uden på
FCK�s David Nielsen� Hartung Yadete og Andreas, men begge formåede elegant at skovle
bolden ind på en forsvarsspiller.
Og da man netop sad og ventede på en Glansholds
scoring brød Freon�s fodboldunikum John Sitarz
lynhurtigt igennem på et kontraangreb, udspillede
Glansholdets keeper og sendte bolden i nettet, mens
en fortvivlet Morten Jensen sejlede rundt i netma-
skerne. �Dejligt uretfærdig� udbrød
Mensaorthopæden Tobias Fog.
Freon trak sig derefter længere tilbage på banen og
langsomt overtog Glansholdet igen initiativet og fik
fortjent bragt balance i regnskabet da Jens Møller
efter en lille halv time sendte bolden forbi Anders
�Bamse� Clemmensen, der som sædvanlig rendte
rundt efter Kylling og Ælling uden i skoven.
Efter udligningen havde Glansholdet endnu et par
gigantmuligheder. Især den tidligere Superisliga-
spiller Jens Rasmussen skal vist have byttet sine
støvler.
Den intense første halvleg blev afløst af en temmelig
trist anden. Begge hold forfaldt til en omgang hoved-
løst losseri frem af banen, og da der samtidig mang-
lede præcision i de sidste afleveringer mindede kam-
pen lidt om et opgør undertegnede overværede
fornylig mellem to lilleputhold: Meget sødt, men ret
kedeligt.
Begge hold kunne have afgjort kampen, men godt
målmandsspil af Anders Clemmensen reddede
Freon, imens Frø�s skæve tæer reddede Glans-
holdet, og så sluttede det hele 1-1 og det var egentlig
helt i orden.
red/Jon

Allan Wielund tackler
Troels Bygum's gonader

Freon har netop scoret og
Glansholdets anfører Jens
Rasmussen ærgrer sig

I byen
En ny era på MOK er startet - på utallige opfordringer fra vore læsere
starter vi nu en ny artikel serie, hvor vi vil anmelde diverse
forlystelsessteder rundt omkring i KBH og omegn.

EFTER EN LILLE EN OGEFTER EN LILLE EN OGEFTER EN LILLE EN OGEFTER EN LILLE EN OGEFTER EN LILLE EN OG
HIMMELHUNDEN...HIMMELHUNDEN...HIMMELHUNDEN...HIMMELHUNDEN...HIMMELHUNDEN...
Af: G.Jehu
Vi var et mindre selskab på 8 personer, der var ude og nyde hinandens selskab, og startede med
en mindre middag på en hyggelig lille restaurant på det indre Vesterbro. Efter endt måltid, kl. ca.
23.00 besluttede vi at søge nye og spændene udfordrin-
ger på Vesterbro. Vores søgen bragte os til Vesterfælled-
vej til et mindre etablisement med duge på bordene,
jukebox og en vældig flink vært ved navn Poul - hov vi
må ej glemme det vigtigste - deres køleredskaber funge-
rede perfekt, humlen var tempereret udi det sublime. Efter
at have studeret deres humlekort, blev et rimeligt bredt
udvalg deres sortiment valgt. Min bordmakker og jeg
selv valgte dog det sikre - en Hof og en Grøn respektivt.
Andre blandt vores selskab gik dog efter de mere la-
grede udgaver, der i blandt Rød Tuborg og klassikeren
Elefant. Vi havde nu fået sat os til rette med vores respek-
tive humleflasker, drog et respekteret medlem af vores
lille selskab mod musikafspildningsanlægget der var stra-
tegisk placeret bagved vores borde, og bladrede med
stor ildhu igennem etablisementets store udvalg af  ud-
søgt kvalitetsmusik. Her fandt han den gamle evergreen
Himmelhunden, og efter få sekunder sang vi allesammen
med. Dette medførte stående applaus fra de lokale stam-
gæster og værten Poul. Hvor om alting nu engang er, så
måtte Poul desværre beklage at stedet kun havde tilla-
delse til at holde åbent til klokken 24.00, men kunne
anbefale et andet etablisement indenfor rimelig distance
af vores nuværende placering.
Vi drog nu ned af Vesterbrogade, indtil vi nåede Vester-
bro-Arkaden. Arkaden er karakteriseret af  et tæppe-
bombardement af Ældresagens logo, men bevæger man
sig igennem indgangen til arkaden, ankommer man ef-
ter ca. 15m til en lille spøjs beværtning ved navn Lange Lone�s. Her har de ligeledes et stort udvalg
af diverse humle-udgaver af frisk kvalitet. Det skal nævnes at de her har godt Skomagerbord -
eller for de eventuelle ignoranter - et keglebillardbord. Her valgte fire af selskabets deltagere at
tilbringe resten af aftenen. Det skal nævnes at man kan dele sig op i hold på mange måder, blandt
amatørbillardspillere plejer man at fordele de mere erfarne spillere på opponerende hold, men
således blev det ikke denne aften. Det var de to �erfarne� mod de to mindre erfarne og den
endelige score blev da også bragende 5-1 til �Team Erfaring�. Nu var det jo sådan at når man
befinder sig på lokale beværtninger, så befærdes de jo (udover os selv) af sjove og spændene
eksistenser af alsken karakter. Her i blandt to herrer ved navn Benny og Fis, og de tænkte, at det
kunne være et underholdene indslag i deres tilværelse, at udfordre �Team Erfaring�. Jeg behøver
vist ikke at forklare resultatet af denne udfordring, på anden måde end, at der er en grund til, at jeg
har sat citationstegn omkring �Team Erfaring� - hvis selvtillid kunne bankes gul og blå, så ville den
være blevet det på denne aften.
Efterhånden begyndte vores humle-indtag at sætte sit præg på selskabet, og deltagerne begyndte
så småt at blive seponeret. Jeg selv og to af de andre deltagere valgte at vende næsen hjemad, og
klarede faktisk turen mod Panum uden at blive ramt af tilfældige Lada�er. De resterende tre med-
lemmer, blev så vidt de selv erindrer siddende en del timer endnu.
Nu var selskabet jo blevet splittet, og hvad der videre skete for de forskellige små grupper efter
de nåede hjem/videre, må vi gemme til en anden gang.
Nu er dette jo den første andmeldelse af en lang række, og derfor har redaktionen valgt at and-
melde hele to etablisementer på en gang. Jeg vil i min bedømmelse prøve at se bort fra mine med
deltagere, som jo var meget udslagsgivende for aftenens succes. Derfor får de følgende....

Onkel Bob�s Hytte: For utrolig venlig betjening, perfekt temperering af humle og en behagelig
lokal atmosfære, giver jeg stedet 4 Roy�ere ud af fem mulige. Jeg kan ikke give den sidste da stedet
desværre lukkede for tidligt, vi kunne snildt have tilbragt flere timer der.

Lange Lone�s: Betjeningen var mere skummel og humlen havde en anelse for mange kroner på
bagen i forhold til serverings måden. Derfor får Lone�s ej mere end 3 Roy�ere.

MOK opfordrer...
Selvom vi her på redaktionen prøver at dække så meget af København ind som muligt i vores
kommende anmeldelsesrække, ligger vi for det meste under samme tidspres som alle jer derude,
derfor opfordrer vi jer til at skrive en anmeldelse af  de spændene lokale steder hvor du selv
kommer eller aldrig vil komme igen! Husk at bedømme efter Roy-skalaen - minimum 0 Roy�ere;
max 5 Roy�ere.
Vi glæder os til at høre fra jer.

MOK-redaktionen

OBS ALLE VINTERTUTOREROBS ALLE VINTERTUTOREROBS ALLE VINTERTUTOREROBS ALLE VINTERTUTOREROBS ALLE VINTERTUTORER

Angående scorebogen. Alle vintertutorerne skal aflevere en adresseliste og bestillingsliste fra
deres respektive vinterhold. Såfremt i ikke fik lavet adresseliste og bestillingsliste på selve rust-
uren, kan vinterrussernes adresser og telefonnumre fås hos Pia Henriksen på eksamensgangen.
I skal blot være opmærksomme på at russerne skal give tilladelse til at deres navn og adresser
�offentliggøres� i scorebogen.

Bent

Tutornews

OPRÅB TIL ALLE TUTOREROPRÅB TIL ALLE TUTOREROPRÅB TIL ALLE TUTOREROPRÅB TIL ALLE TUTOREROPRÅB TIL ALLE TUTORER
Da vi alle gerne vil eksponere os selv, er det heldigt at lejligheden har budt sig :

FOTOGRAFERING
FREDAG D. 2/10 KL. 12.00
FORAN KLUBBEN

Denne invitation gælder selvfølgelig alle tutorer, uanset køn, alder, rang og maritale status.
Kærlige og herlige tutor-hilsener,
Bo

Sporten kort
Indre & Ydre organer & Dialog
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OBS � ALLE FOBS � ALLE FOBS � ALLE FOBS � ALLE FOBS � ALLE FADL-MEDLEMMERADL-MEDLEMMERADL-MEDLEMMERADL-MEDLEMMERADL-MEDLEMMER

FADL INDSAMLER KRAV TIL OVERENSKOMST 1999 � SMID
EN SEDDEL IND PÅ KREDSFORENINGEN ELLER RING TIL

TORBEN CONRAD PÅ TLF. 35 39 26 41.

Høj ere l øn, kortere
vagter, mere
uddannelse Fl ere forskellige

vagtt yper, gratis
stetoskoper til alle.

SKRIV DINE/JERES KRAV HER
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FaDL


