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LLLLLYST TIL AYST TIL AYST TIL AYST TIL AYST TIL AT DANSE ??T DANSE ??T DANSE ??T DANSE ??T DANSE ??
KOM I FILMKLUBBEN TORSDAG

PROGRAM:

19.30 Dørene åbnes
20.00 Film: Dirty Dancing
22.15 Film: Strictly Ballroom
24.00 Danseundervisning i "de for-

budte trin" ved professionel in-
struktør.

01.00-? Vi ryster balder resten af natten

Gratis adgang for medlemmer af filmklubben.
Medlemskab koster 45 kroner for resten af semesteret.

Efter kl. 24.00 er der gratis adgang for alle mod forevisning
af studiekort.

PUDS DINE LAKSKOPUDS DINE LAKSKOPUDS DINE LAKSKOPUDS DINE LAKSKOPUDS DINE LAKSKO
 V V V V VASK DIT KONFIRMAASK DIT KONFIRMAASK DIT KONFIRMAASK DIT KONFIRMAASK DIT KONFIRMATIONSTØJ.TIONSTØJ.TIONSTØJ.TIONSTØJ.TIONSTØJ.
 KOM OG DANS NA KOM OG DANS NA KOM OG DANS NA KOM OG DANS NA KOM OG DANS NATTEN LANG.TTEN LANG.TTEN LANG.TTEN LANG.TTEN LANG.
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Tryk:
Tryk 16,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR
kl.8.00

2. sem. HR

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 6 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: P8'n

Denne                               redaktion:

P8'n holder
stor danse-
temafilm-
aftensfest

Intet MOK i
denne uge.
ØV!
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INGEN MOK I NÆSTEINGEN MOK I NÆSTEINGEN MOK I NÆSTEINGEN MOK I NÆSTEINGEN MOK I NÆSTE
UGE!UGE!UGE!UGE!UGE!
Da alle andre (selvfølgelig undtaget medicinstuderende) holder deres sikkert velfortjente efterårs-
ferie har MOK-redaktionen besluttet at holde en sympatipause i næste uge. Det er der i øvrigt ikke
noget nyt i, det har vi gjort i tusindvis af år.
Vi er på gaden igen ugen efter med sædvanlig deadline kl. 14.00
God ferie
/MOK-red

Redaktionelt

Lederen

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

MØDEREFERAT
Dato: 24. september 1998

Sag Møde 08-98,  Studienævn for medicin
Mødedato 9. september 1998 kl. 15.00
Sted Lille Mødesal, Panum Instituttet

Til stede John Dich, Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Robert Jørgensen, Klara
Vinsand Naver, Olaf Paulson, Simon Serbian.

Endvidere deltog Jon Prause (studievejl.), Gitte Birkbøll (under personsager) og Grete Rossing.

Afbud Jørgen Hedemark Poulsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager

Dispensationspraksis i forbindelse med OSVAL II
Anvendelse af forsøgsdyr i undervisningen

3. Godkendelse af referat
4. Studieplansrevision
1. Kvalitetsudviklingsudvalget
2. Faglig dag
3. Meddelelser

a. Efterårsvalg 1998
b. Anvendelse af forsøgsdyr i undervisningen
c. Årets Harald

4. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 7b flyttes til pkt. 2 Personsager .  Dagsorden herefter godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om revurdering af beslutning om udskrivning blev ikke imødekommet.
En ansøgning om genindskrivning blev ikke imødekommet.
Ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg i kemi samt et 5. eksamensforsøg i anatomi I blev
ikke imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg i cellebiologi blev imødekommet grundet
sagens helt specielle karakter. Den studerende får pålæg om at holde tæt kontakt til studie-
vejledningen.
En ansøgning om tilladelse til at skrive afløsningsopgave i biokemi trods et brugt eksamens-
forsøg blev undtagelsesvis imødekommet grundet helt ekstraordinære omstændigheder.
På baggrund af en konkret sag drøftedes anvendelsen af forsøgsdyr i undervisningen.
Nina Grosman fremsatte forslag om at der i særlige tilfælde gives tilladelse til at gå til eksamen i
arbejds- og miljømedicin uden at have bestået eksamen farmakologi.
En ansøgning om ekstraordinær eksamen i pædiatri blev ikke imødekommet.
En ansøgning om fremrykket eksamen i gyn/obs blev imødekommet.
b. Dispensationspraksis i forbindelse med OSVAL II.
Den nuværende dispensationspraksis i forbindelse med OSVAL II fortsættes.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 98-07 godkendt.

Vidste du at indbyggerne i Trastevere i nærheden af Rom har deres
egen, helt specielle dialekt, som blandt andet omfatter 2.000 ord for
de menneskelige kønsorganer?

VÆR BEHAGELIG.
             Ja, ja jeg har sku en skomager jeg

altid går til fordi jeg ikke kan finde ud af at købe nye sko. Så jeg får altså de gamle repareret når
jeg på grund af mine hjulben har slidt hælen skæv eller hvis de er blevet trådt i smadder når jeg har
danset til Rage against the machine. Nå, det jeg ville frem til var altså at denne her skomager ikke
er fiktiv. Jeg tror han hedder Ole, men det er måske bare noget jeg bilder mig ind fordi vores
familieskomager der reparerede min mors taske og mine sejlersko da jeg var knægt, hed dét.

            Det lyder nok umiddelbart lidt hårdt, så lad mig lige fortælle lidt mere om ham: For
det første arbejder han hele dagen. Han står i en butik der gudhjælpemig lugter som alle folks sko
på én gang. Den er lille og rodet og fyldt med sko som han har repareret for folk, der så ikke har
gidet hente dem og betale, fordi de nu tilfældigvis
fandt nogen nye, og ikke lige tænkte over at
nogen havde brugt tid og kræfter på at reparere
de gamle. Desuden er Ole ikke god til at tage folk
i røven, han er for dum eller for flink. Forleden
var jeg nede med et par sko som skulle fikses og
jeg spurgte Ole hvad det cirka ville koste. �Nor-
malt ville jeg tage 80-100 kr for at lave syningerne
og 150 pr hæl�, svarede han (jeg havde danset
meget i de sko). �Altså omkring 400�
opsummerede jeg lynhurtigt, kvik som jeg er�.
�Vil du gerne betale så meget�, svarede han for-
undret med tryk på �så�. �Nææh, deeeet� svarede jeg prøvende. �Godt�, sagde Ole, �så siger vi
300�. Manden stod faen galemig og pruttede sig selv ned i pris - skidt træk skomager, med mindre
det er et langsigtet salgstrick.

               vendte jeg tilbage til den lille ildelugtende biks,
hvor jeg fik mig en snak med Ole om fleece-såler og prisen på samme,
før han puttede mine sko i en pose som han rakte mig. Da jeg spurgte
hvad han skulle have for posen svarede han lettere indigneret at det
jo fandme ikke var
et supermarked det
her, og det mang-
lede sku� bare at
man fik en pose gra-
tis, når man købte en
vare. Derefter filoso-

ferede vi lidt over de debile udskud, som er ansat
i vores lokale Netto. En flok bagstive teenagere
for hvem begreber som høflighed og service lig-
ger meget fjernt.

  fandt jeg en bøtte sko-
creme nede i min ene sko. Den havde Ole vel lagt
dér, som en fin hentydning om at jeg er et svin
der skulle tage og passe bedre på mine sko. Sid-
ste gang var det et par snørebånd der lå der.

               det jeg vil frem til er egentlig nok at
selvom det er lidt dyrt, går jeg faktisk  hen og
bliver i lidt bedre humør når jeg har været nede
hos skomageren. Hvis flere mennesker, min vicevært, min tutorlæge eller pizzamanden f.eks., var
ligesom min skomager ville min dagligdag være endnu bedre end den er nu. Så måske skulle vi
alle sammen en gang imellem tænke lidt på Ole, når vi nu går og gør, hvad vi nu gør på sådan en
helt almindelig tirsdag.

Red./STA

Senere på ugen

Ole er idiot.

Da jeg kom hjem

Ak, ja

Min lokale skomager ligger på Vennemindevej.

MOK & Studiet
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ad 4 Studieplansrevision
Studielederen meddelte, at studieplanudvalget, som er nedsat dekan og studieleder,  havde påbe-
gyndt arbejdet. Grundlaget for arbejdet er det forslag til ny studieplan, som i foråret 1998 blev
godkendt af fakultetsrådet. Resultatet af udvalgets arbejde forelægges for studienævnet ved et
møde, hvor udvalget og dekanen deltager. Planen skal være færdig senest januar 1999 for at
kunne iværksættes fra september 1999.

ad 5 Kvalitetsudviklingsudvalg
Udvalget er ved at se på, hvilke afdelinger der skal besøges og interviewes. Køreplan for en
besøgsrunde vil formentlig kunne foreligge i løbet af september/oktober � Studielederen konsta-
terede, at udvalget ikke var nået helt så langt i arbejdet, som han havde håbet.
Nina Grosman informerede om, at evalueringsudvalget havde holdt møde mandag d.7. septem-
ber. Det var her blevet oplyst, at det var hensigten at evaluere 7. og 8. semester efteråret 1998 og
anvende disse evalueringer i forbindelse med udarbejdelse af plan for besøgsrunde. Tidligere
evalueringer inddrages ligeledes i arbejdet.

ad 6 Faglig dag
Faglig dag 1998 er planlagt afholdt 14. oktober, som ligger midt i efterårsferien. Der var kommet
positive tilbagemeldinger fra  de inviterede oplægsholdere, men på grund af efterårsferie havde
en del måtte melde fra.
Der er udarbejdet et meget flot program for dagen, som vil få titlen: Lægens magt og ansvar. Søren
Holm, Medicinsk videnskabsteori, har været inddraget i arbejdet. Om formiddagen vil der være
4 oplæg. Efter frokost vil der være workshops, og dagen afsluttes med en diskussion om frem-
tidens sundhedsvæsen � magt og ansvar.
Det blev besluttet at udsætte afholdelsen af faglig dag til foråret 1999. Det chekes med oplægs-
holderne, om de vil være i stand til at deltage onsdag d. 7. april (onsdagen efter påske). Det kan
blive nødvendigt at finde en alternativ dato.

ad 7 Meddelelser
a. Valgcirkulære for efterårsvalget var udsendt. Vedrørende nedsættelse af lokal valg-

bestyrelse overdrages dette til studieadministrator Leif Christensen.
b. Er flyttet til pkt. 2 Personsager.

c.Årets Harald. Fra Ledelsessekretariatet var udsendt opslag om Årets Harald. Fristen
for indsendelse af forslag er 1. oktober 1998.

d. Speciallægekommission. Sundhedsministeren har nedsat en speciallægekommission.
Som formand for kommissionen udpeges cheflæge Poul Jørgen Diedrich. Ifølge
kommissoriet er kommissionens opgave bl.a. �at vurdere tilrettelæggelsen af den læge
lige videreuddannelse men kan i fornødent omfang give forslag om tilrettelæggelse af
grunduddannelsen med henblik på gennemførelse af kommissionens forslag�. � De
sundhedsvidenskabelige fakulteter er ikke repræsenteret i kommissionen.  -  Simon
Serbian oplyste, at studenterne prøver at få en plads i en af arbejdsgrupperne under
kommissionen.
Kommissoriet udsendes til studienævnets medlemmer.

e.    Knut Aspegren, Lunds Universitet er indstillet til professoratet i medicinsk pædago
gik ved Laboratoriet for kliniske færdigheder. Knut Aspegren tiltræder 1. november
1998.

a. Fakultetets spareudvalg. Undervisningen kulegraven pt. Resultatet kan få indfly
delse på lokalaftalerne.

b. Pre-test i kemi. Jørgen Christoffersen var blevet bedt om at afholde en pre-test, for at
vurdere det faktiske uddannelsesniveau hos de nye studerende. Resultatet af testen
præsenteres for studienævnet, når det foreligger.
c.Studielederen meddelte, at Odense Universitet havde kontaktet Slagelse Sygehus
med henblik på undervisning af studerende. Herfra er taget kontakt til sygehusene i
Roskilde, Holbæk og Næstved. � På forespørgsel blev det oplyst, at klinisk ophold på
de nævnte sygehuse afhang af planerne for H:S og Københavns Amt.

d. Fra Forskningsministeriet forelå meddelelse om ændret struktur. Udsendes til nævnets
medlemmer.

e. Lisbeth Ludvigsen og Birgitte Schou Rode er på grund af udlandsrejse udtrådt af
studienævnet. Robert Jørgensen og  n.n. har overtaget pladserne.

ad 8 Eventuelt
En mere smidig administration efterlystes i forbindelse med godkendelse af præklinisk
ophold.
Nina Grosman gjorde opmærksom på en tidligere beslutning i studienævnet om at
flytte tidspunktet for eksamen i retsmedicin. � Det undersøges, hvorvidt det er muligt
at tilrettelægge 12. semester, så undervisningen i retsmedicin afsluttes tidligere. Endvi
dere tages kontakt til faget.

ref.   Grete Rossing

KONTROL AFKONTROL AFKONTROL AFKONTROL AFKONTROL AF
EKSAMENSTILMELDINGEREKSAMENSTILMELDINGEREKSAMENSTILMELDINGEREKSAMENSTILMELDINGEREKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen 1998/99 indtastet på edb. De studerende, der
vil kontrollere, at vi har tastet tilmeldingerne korrekt kan derfor kontrollere det på de lister, vi har
hængt op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på samme opslagstavle, som karakte-
rerne bliver slået op).

I kan også gå på Internettet på adressen: http://www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere jeres
tilmeldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I indvendinger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)  skal
I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest mandag den 19. oktober 1998.
Hvis nogen har �glemt� at tilmelde sig eksamen, skal man søge dispensation.

Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at vi i indtegningsugen modtog flere eksamenstilmeldinger
uden underskrift. Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Studievejledningen
TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 39, 40 OG 41TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 39, 40 OG 41TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 39, 40 OG 41TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 39, 40 OG 41TRÆFFETIDER 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 træf
fetid 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 � 14.30 10.30 � 13.30 Jon Prause

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

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann ( Ingen telefontid
den 30/9 el. 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

HVAD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end 56.892 kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1998, når du melder klip fra:

Fravalg Fribeløb Udbetalt
- 0 klip 56892,- 12 mdr.
- 1 klip (+ 7099,-) 63991,- 11 mdr.
- 2 klip (+ 7099,-) 71090,- 10 mdr.
- 3 klip (+ 7099,-) 78189,- 9 mdr.
- 4 klip (+ 7099,-) 85288,- 8 mdr.
- 5 klip (+ 7099,-) 92387,- 7 mdr.
- 6 klip (+ 7099,-) 99486,- 6 mdr.
- 7 klip (+ 7099,-) 106585,- 5 mdr.
- 8 klip (+ 7099,-) 113684,- 4 mdr.
- 9 klip (+ 7099,-) 120783,- 3 mdr.
- 10 klip (+ 7099,-) 127882,- 2 mdr.
- 11 klip (+ 7099,-) 134981,- 1 mdr.
- 12 klip (+ 7099,-) ubegrænset 0 mdr.

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 17.122,- pr. barn.

Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have
udbetalt klippet.

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af forskellen mellem det laveste og det
mellemste fribeløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7%
tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse,

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele af en eksamen eller du skal til en speciel
eksamen og du ikke har gjort opmærksom på det til indtegningen, skal du også straks kontakte
Studie- og eksamenskontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

Studiet
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og få udbetalt evt. overskydende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes
beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.
Du kan se hvor meget du skal betale tilbage fra 1997 på SU-styrelsens hjemmeside: www.SU.dk/
su-regeler/videregaaende/97simuleringfribel.htl
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

Du kan selv beregne, hvor meget du brutto må tjene ved siden af din SU ved at gå ind på
SUstyrelsens hjemmeside: www.su.dk/SU-regler/videregaaende/fravalg.htm

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.

Almindelige spørgsmål omkring SU kan der findes svar på på deres hjemmeside på adressen:
www.su.dk

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.

DEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRATORER  PÅ MIKROSKO-TORER  PÅ MIKROSKO-TORER  PÅ MIKROSKO-TORER  PÅ MIKROSKO-TORER  PÅ MIKROSKO-
PISK STUDIESALPISK STUDIESALPISK STUDIESALPISK STUDIESALPISK STUDIESAL
Hermed en oversigt over  hvornår der er demonstratorer på den mikroskopiske studiesal i okto-
ber �98.  Demonstratorerne kan svare på spørgsmål vedrørende almen histologi  (4 sem.) og
speciel histologi  (5.-6. sem.)  -  fx : hvordan  ser  ... ud ?   Hvordan genkender jeg....? - osv. -  og
kan være behjælpelige med gode råd  til  en bedre spotteknik  og  til afhjælpning af differential-
diagnostiske problemer  (hvordan ser jeg forskel på  ....og....?). Bemærk, at der kommer en over-
sigt over november og december på et senere tidspunkt
.
DATO TIDSRUM DEMONSTRATOR

OKTOBER
Tirsdag     6/10 10 - 15 Nina Nicolaisen

13 - 15 Nolan Mattsson
Torsdag    8/10 12 - 15 Nolan Mattsson
Fredag      9/10 13 - 15 Nolan Mattsson
Mandag  12/10 . 13 - 16 Nina Nicolaisen
Tirsdag   13/10  9  - 13 Frederik Hengstenberg

13 - 16 Nolan Mattsson
Onsdag   14/10  9  - 11 Nina Nicolaisen
Torsdag  15/10 13 - 16 Nina Nicolaisen
Fredag    16/10 13 - 16 Nolan Mattsson
Mandag  19/10   9 - 14 Frederik Hengstenberg

13 - 16 Nina Nicolaisen
Tirsdag   20/10 13 - 16 Nolan Mattsson

Onsdag 21/10   9 - 11 Nina Nicolaisen
13 - 16 Nolan Mattsson

Torsdag 22/10 13 - 16 Nina Nicolaisen
Fredag 23/10   9 - 14 Frederik Hengstenberg

13 - 16 Nolan Mattsson
Mandag 26/10 13 - 16 Frederik Hengstenberg
Tirsdag 27/10 10 - 14 Frederik Hengstenberg

13 - 16 Nolan Mattsson
Onsdag 28/10   9 - 11 Nina Nicolaisen

13 - 16 Nolan Mattsson
Torsdag 29/10 13 - 16 Nolan Mattsson
Fredag 30/10 13 - 16 Nolan Mattsson

NOVEMBER
Mandag 2/11 12 - 17 Frederik Hengstenberg
Tirsdag 3/11 13 - 19 Nolan Mattsson
Onsdag 4/11 12 - 19 Frederik Hengstenberg
Torsdag 5/11 16 - 19 Frederik Hengstenberg
Fredag 6/11 13 - 19 Nolan Mattsson

Bemærk :  Ovenstående  demonstratortider skal  ikke forveksles med studiesalens åbningstider
,  idet studiesalen  også har åbent uden for de anførte tidsrum (bare uden en demonstrator til
stede)),  nemlig på alle hverdage fra 9 - 16  i  oktober og i de følgende  måneder (normalt)  fra 9
-19.

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.

OSVOSVOSVOSVOSVAL II FORSIDERAL II FORSIDERAL II FORSIDERAL II FORSIDERAL II FORSIDER
Den 1. oktober udløb afleveringsfristen for forsider til efterårssemesterets OSVAL II opgaver,
hvis du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret, og først skal til eksamen i et senere semester,
skal du bare aflevere forsiden når du har fundet en vejleder og besluttet dig for et emneområde.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret 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.

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.

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDER
LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig de praktiske procedurer,
de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse,
avanceret genoplivning, GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM program-
mer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for LKF
Hverdage Weekend

PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Pladser
061098 16.00-17.30 Fri træning 1
061098 18.00-20.00 Kateter Alt optaget
081098 16.30-19.00 Gynækologi Alt optaget
151098 16.00-17.30 IV-adgang Alt optaget
151098 18.00-19.30 IV-adgang Alt optaget
221098 16.00-18.00 Kateter Alt optaget
221098 18.00-20.00 Kateter Alt optaget
031198 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
121198 16.00-17.30 Sutur Alt optaget
121198 18.00-19.30 Sutur Alt optaget
191198 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
011298 16.00-17.30 Sutur Alt optaget
011298 18.00-19.30 Sutur Alt optaget
031298 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
101298 16.30-19.00 Gynækologi Alt optaget

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker tirsdage ml. 12-14 og fredage ml. 11-13  på tlf 35455407.
NBHusk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

Studiet
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Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGES
Til en undersøgelse blood flow i benet under insulin stimulation mangler vi 4 raske mandlige
forsøgspersoner, 18-30 år. Du må ikke have forældre, bedsteforældre eller søskende som har
type 2 diabetes (�alders-diabetes�).
Forsøget indebærer anlæggelse af venflon i en arm-vene, kateter i v. femoralis samt i en arterie.
Desuden anlægges tynde mikro-dialyse katetre i en lårmuskel (vastus lateralis).
Varighed: 1 dag. Honorar: 1000,- kr. Forsøgsdag: uge 42 eller uge 43.
Henvendelse på 353 27425, E-mail: F.Dela@mfi.ku.dk eller kom forbi: 12.4.16.
Lektor Flemming Dela, Medicinsk Fysiologisk Institut.

BLIVER DU FÆRDIG MED MEDICIN STUDIET TILBLIVER DU FÆRDIG MED MEDICIN STUDIET TILBLIVER DU FÆRDIG MED MEDICIN STUDIET TILBLIVER DU FÆRDIG MED MEDICIN STUDIET TILBLIVER DU FÆRDIG MED MEDICIN STUDIET TIL
FEB. 1999 OG ER DU INTERESSERET I ENFEB. 1999 OG ER DU INTERESSERET I ENFEB. 1999 OG ER DU INTERESSERET I ENFEB. 1999 OG ER DU INTERESSERET I ENFEB. 1999 OG ER DU INTERESSERET I EN
PH.D. UDDANNELSE ?PH.D. UDDANNELSE ?PH.D. UDDANNELSE ?PH.D. UDDANNELSE ?PH.D. UDDANNELSE ?
Jeg søger en person som har lyst til at beskæftige sig med human (pato-) fysiologisk forskning
i en tre-årig periode (1. feb. 1999 -> 31. jan 2001).
Forskningsprojektet omfatter undersøgelser af den humane skeletmuskels protein�ekspression
og �metabolisme, med særlig henblik på betydningen af fysisk træning og type 2 diabetes.
I løbet af de tre år vil du lære at planlægge og gennemføre invasive humane eksperimenter med
efterfølgende analysere af data. Du vil indgå i en større gruppe af andre ph.d. studerende.
Kvalifikationer: cand.med. pr. 1.feb 1999. Gerne med tidligere forsknings-erfaring, men det er
ingen betingelse.
Lektor Flemming Dela, Medicinsk Fysiologisk Institut, 12.4.16.
Telefon: 353 27425. E-mail: F.Dela@mfi.ku.dk

LÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIALÆGEVIKARIATERTERTERTERTER

Der er 4 ledige lægevikariater på Gentofte Sygehus fra 1.november til 31.
december 98.

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

Med venlig hilsen
Anette, FADL´s sekretariat

FORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGES
til forskningsprojekt om funktionstestning

Du skal være over 18 år og under 40 år. Du må ikke have haft knæproblemer indenfor det sidste
år, og du må aldrig have gennemgået en knæoperation.
Deltagelse i projektet vil kræve at Du 3 gange med 1 uges mellemrum kommer til testning på
Bispebjerg Hospital. Testene kan foregå i dagtiden eller sent om eftermiddagen, og skal foregå
ved samme tidspunkt alle gange. Hver testning varer ca. 1 time.

Testene benyttes ofte til undersøgelse af idrætsudøvere og måler den maksimale præstation ved
forskellige opgaver, som afspejler funktionsevnen. Ud over testene skal Du på første og sidste
testdag besvare et par spørgeskemaer, som normalt benyttes sammen med funktionstestene.
Testene omfatter:
1-bens balance m. lukkede øjne, 1-bens-hop,  3-spring,  trappehop op og ned fra skammel og
eksplosiv kraft målt ved sparketest
Formålet med projektet er at se, om de eksisterende testmetoder er tilstrækkelig pålide-lige til, at de
kan anbefales som baggrund for rådgivning til skadede idrætsudøvere i forbindelse med genop-
træning og tilbagevenden til idræt efter skader.

Er du interesseret i at deltage, så ring på tlf. 35 31 60 89. Vi regner med at afvikle testene fra oktober
måned. NB! Forsøgspersoner honoreres ikke for deltagelse i projektet, men når projektet er
afsluttet, vil alle, der deltager i undersøgelsen, blive inviteret til en orienteringsaften med gennem-
gang af resultaterne.

Med venlig hilsen

Nina Beyer
Fysioterapeut, PhD stud.
Idrætsmedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital.

STUD MED ESSASTUD MED ESSASTUD MED ESSASTUD MED ESSASTUD MED ESSAY KONKURRENCEY KONKURRENCEY KONKURRENCEY KONKURRENCEY KONKURRENCE
Vind et Littmann stetoskop

Hvordan var din studiestart på medicin, var det en dans på roser
mellem charmerende rusvejledere, en ørkenvandring mellem
underlige nørder, besvimede du til dissektion eller hvad skete der?
Du har nu muligheden for at komme af med din galle og få bear-
bejdet traumerne eller genopfriske festerne -

- skriv et essay om din studiestart på medicin. Det bedste essay
bliver trykt i vinternummeret af STUD MED, og vinderen får et
Littmann Stetoskop.

Essayet skal sendes til broe@mdb.ku.dk senest den 28/10-98, du
kan også få yderligere oplysninger om konkurrencen hos Rikke
på 31221252.

BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)
Alle uden overstregninger & i perfekt stand

Henrik Wullf: �Rationel Klinik� 175,- (278,-)
Henrik Wullf: �Medicinsk Filosofi� 200,- (294,-)
Langman: �Medical Embryology� 425,- (300,-)
Ellen Nielsen: �Komp. i Speciel Histologi� 75,- (159,-)
Krone et al.: �Fysiologi� 450,- (750,-)
Despopoulos: �Color Atlas of Physiology� 125,- (210,-)
Devlin: �Textbook of Biochemistry� 375,- (485,-)
Krukow/Nielsen: �Biokemi� 575,- (715,-)
Rang,Dale,Ritter: �Pharmacology�
Juul & Barington: �Komp. i Farmakologi� 150,- (238,-)
Niels Høiby: �Basal & Klinisk Mikrobiologi� 375,- (490,-)
Mims: �Medical Microbiology� 300,- (395,-)
Roitt: �Immunology� 225,- (330,-)
Engquist et al: �Memo Medica� 150,- (278,-)
Nielsen: �Kompendium i Virologi� 50,- (85,-)
Hansen: �Kompendium i Immunologi� 50,- (90,-)
Forsikringsopl.: �Sociale Ydelser -1998� 30,- (55,-)
Edelfors: �Toksikologi� 30,- (80,-)
- Endvidere sælges div. læsevejledninger/pensumbeskrivelser i Mikrobiologi.

Morten Højlund
35.26.61.71

RASKE FORSØGSPERONER SØGESRASKE FORSØGSPERONER SØGESRASKE FORSØGSPERONER SØGESRASKE FORSØGSPERONER SØGESRASKE FORSØGSPERONER SØGES
PÅ HOVEDPINEKLINIKKEN, GLOSTRUP AMTSPÅ HOVEDPINEKLINIKKEN, GLOSTRUP AMTSPÅ HOVEDPINEKLINIKKEN, GLOSTRUP AMTSPÅ HOVEDPINEKLINIKKEN, GLOSTRUP AMTSPÅ HOVEDPINEKLINIKKEN, GLOSTRUP AMTS
SYGEHUS.SYGEHUS.SYGEHUS.SYGEHUS.SYGEHUS.

Vi søger raske forsøgspersoner, der vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt m.h.p. at
undersøge ømhed i nakkemuskulaturen.

Du skal være mellem 18 og 65 år og være rask - du må herunder ikke lide af hovedpine.
Som deltager i undersøgelsen skal du komme 4 gange af ca. 2 ½ time pr. gang.
Du vil blive tilbudt kr. 300,- pr. gang.
Undersøgelsen er godkendt af Videnskabsetisk Kommité for Københavns Amt.

Er du interesseret - kontakt for yderligere information

læge Hanne Mørk Christensen,
Hovedpineklinikken, KAS Glostrup.
Tlf.: 43233054 / 43233060   -
 eller telefonsøger nr. 50132462 (-indtast eget tlf.nr og afslut med #).

FALCK COMPUTER CARE A/S SØGER NORSKFALCK COMPUTER CARE A/S SØGER NORSKFALCK COMPUTER CARE A/S SØGER NORSKFALCK COMPUTER CARE A/S SØGER NORSKFALCK COMPUTER CARE A/S SØGER NORSK
TTTTTALENDE STUDENTERMEDHJÆLPERE�ALENDE STUDENTERMEDHJÆLPERE�ALENDE STUDENTERMEDHJÆLPERE�ALENDE STUDENTERMEDHJÆLPERE�ALENDE STUDENTERMEDHJÆLPERE�

Falck Computer Care A/S udvider nu igen sin medarbejderstab. Som et led i vore bestræbelser på
ar komme fra at være et af Danmarks største support virksomheder, til at blive en af Europas
største, skal vi igen have suppleret vores højt kvalificerede medarbejderstab. Denne gang er der
tale om stillinger som supportere med speciale i det Norske marked..
Supporten sorterer lige nu under den Danske afdeling, hvorfor der refereres til Support Mana-
geren for denne.

Vi forestiller os at du:

· Taler og skriver norsk.
· Har interesse for / kendskab til computere, samt ønsker at bruge og supplere din viden.
· Kan arbejde i pressede situationer.
· Kan indgå i vort stærke team af gode supportere.

Vi tilbyder:

· Et spændende og udfordrende job.
· Arbejde i en virksomhed i rivende udvikling.
· Overenskomst mæssig ansættelse.
· Løn efter kvalifikationer.
· Et højt kvalificeret team til hjælp, støtte og sjov i hverdagen.

Hvis det ovenstående fanger din interesse, så kontakt vores Support Manager Torben Bøg Han-
sen på enten 43224427, eller 28140112.

Annoncer
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 28/9-1998 - 4 /10-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt           %
07-15
bestilt 4 2 2 3 9 18 9 47
udækket 2 2 1 0 0 0 0 5           10,5

15-23
bestilt 17 14 12 15 19 15 11 103
udækket 0 0 1 0 0 0 0 1 1

23-07
bestilt 15 13 13 9 16 14 23 103 4
udækket 1 0 0 0 0 0 3 4

ialt
bestilt 36 29 27 27 44 47 43 253
udækket 3 2 2 0 0 0 3 10 4

dæk. % 92 94 92 100 100 100 93

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:   28/9-1998- 4 /10-1998

man tirs ons tors fre lør søn          ialt
ledige hold 1 1 1 1 1 2 3
arbl. vagter 4 4 3 3 3 4 8              29
planlagte vagter  18  18  18  18  18  18  18        126

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

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 41

Træffetider
onsdag kl. 10.00 � 11.00
fredag Aflyst p.g.a. møde
mandag kl. 13.00 � 14.00 (uge 42)

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

Velkommen til Caroline Møller, ny vagtchef på vagtbureauet.

ANNONCER

SPV-hold 1701
søger 3 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.

Kunne deltage i holdmøde den 18. okt. 98 kl. 12.00.

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

Yderligere spørgsmål til holdleder John Schmidt - 35 42 80 54.

Kardiologihold RH 4101 søger 1 ny ventilatør.

Vi er 24 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet
har to funktioner: En ventilatør- og en obs�er-del.

Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering af
nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på afdelingen,
forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:
� Tage 12-aflednings EKG
� Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)
� Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere respira-

torfunktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning

For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggørelse

af fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet  af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i eksa

mensmånederne
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedprioritering

på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
� Efter færdiggørelsen af 1. del forpligtet til at uddanne dig til kardiologisk assistent

Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.

Holdets anden funktion varetages af de kardiologiske assistenter.
 Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.

Ansøgningsfrist: onsdag d. 15. oktober kl. 12.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag d. 15. oktober om aftenen.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Lars H. Sørensen på  3582-0807 eller   3545-2875.

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

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

Ansøgningsfrist:  Torsdag den  15. okt. 1998  kl. 12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

Nyt Dialysehold 4223 i Frederiksværk
Søger 4 medlemmerSøger 4 medlemmerSøger 4 medlemmerSøger 4 medlemmerSøger 4 medlemmer

Holdet skal forestå hæmodialyse tre gange ugenligt, mandag - onsdag - fredag, hos en plejehjems-
beboer i Frederiksværk. Holdmedlemmerne vil blive oplært i dialyse metoden på Rigshospitalet
forud for arbejdet på bopælen. Vagterne er af 6 timers varighed og der ydes transportgodtgørelse.

Kvalifikations krav
Min. 150 VT timer, dialysetimer er ikke et krav.
Kunne afholde 4-5 vagter pr. måned også i eksamensmåneder.
Kunne deltage i introduktion på Rigshospitalet torsdag d.15.10.98.
Du skal være flexsibel i dækningen af vagter

Ansøgningsfrist
Onsdag d. 14. oktober 1998, kl. 14.00 på Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger
Kontakt vagtchefen på tlf. 3537 8800 / 3524 5404.

Vagtbureauet
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Permanent hold 4301 på Neonatalklinikken
på RH afd. 5023     søger 1 børneventilatør

Vi dækker ikke faste vagter, men udelukkende på baggrund af afdelingens behov, i øjeblikket en
del nattevagter og mange akutte vagter..
Afdelingen er opdelt i neuro-hjerte- og kirurgteam. Vi har et godt samarbejde med afdelingens
øvrige personale og deltager i afdelingens sociale liv.
Vi holder nogle meget hyggelige holdmøder med spisning hver gang.
På vagt passer vi 2-4 børn, som vi varetager al plejen omkring incl. stuegang og blodprøvet-
agning i aften/nattevagter.
Vi forventer, du kan lide at arbejde med børn, at du kan blive på holdet min. 1 år og at du tager en
del akutte vagter.

Kvalifikationer: Godkendt VT-II-kursus, 500 VT-timer, neonatal eller anden børneerfaring.

Krav: 8 vagter pr. måned i de første 4 mdr, derefter 4 vagter indenfor  en 4 ugers
periode.

Oplæring: Individuel efter kvalifikationer, min. 4,  max 8 følgevagter med
ventilatør (ulønnet).
1. ulønnet a 3-4 timer med laborant.
2. lønnede følgevagter med sygeplejerske.

Yderligere opl.: På Vagtbureauet hos Vagtchefen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. oktober 1998  kl. 12.00 til VB.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalifiserede fredag den 16/10 el. tirsdag den 20/
10-1998.

Permanenthold 4402Permanenthold 4402Permanenthold 4402Permanenthold 4402Permanenthold 4402
søger 2 nye holdmedlemmer til "Intubering� isøger 2 nye holdmedlemmer til "Intubering� isøger 2 nye holdmedlemmer til "Intubering� isøger 2 nye holdmedlemmer til "Intubering� isøger 2 nye holdmedlemmer til "Intubering� i
oktoberoktoberoktoberoktoberoktober.....

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  og  hvor 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 8. oktober 1998 kl. 12.00 på VB.

VT-hjemmehold 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.

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
eller mobil .... . 26 15 16 39.

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

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 - 07.15
Krav: -Fase II�er, - med bestået farmakologi-  og mikrobiologieksamen.

-min. 4 vagter om måneden.
-fleksibilitet mhr. vagtplanlægning - også i eksamensperioder, 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 den 8. oktober 1998 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

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

IKKE SOLGTE BØGER FRAIKKE SOLGTE BØGER FRAIKKE SOLGTE BØGER FRAIKKE SOLGTE BØGER FRAIKKE SOLGTE BØGER FRA
BOGMARKEDETBOGMARKEDETBOGMARKEDETBOGMARKEDETBOGMARKEDET.....
I næste uges MOK oplyser vi om, hvornår ikke solgte bøger kan fra bogmarkedet  kan afhentes.

MSR
FAGLIG DAG 1998 ER AFLFAGLIG DAG 1998 ER AFLFAGLIG DAG 1998 ER AFLFAGLIG DAG 1998 ER AFLFAGLIG DAG 1998 ER AFLYST!YST!YST!YST!YST!
Det Medicinske Studenterråd har stået som arrangører for 98 ud-
gaven 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. ok-
tober ´98.
Derfor er det blevet besluttet at flytte Faglig Dag til forårs-
semesteret, onsdag den 10. marts 1999, med samme tema.
Så afsé allerede nu denne dag i din kalender, til at komme til
Faglig Dag omkring hvad du kommer til at stå overfor som
færdig læge!

Bogladen
BØGER PÅ VEJ.....BØGER PÅ VEJ.....BØGER PÅ VEJ.....BØGER PÅ VEJ.....BØGER PÅ VEJ.....

Biokemi � 5. Semester
Oprensning og analyse af plasmaproteiner. Ny udgave på hylderne i denne uge.

Mikrobiologi
Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi, 2. udgave udkommer i følge forlaget i uge 43 � dvs. mellem
d. 19. og 23. Oktober.

Medicin
Kumar & Clark: Clinical Medicine. Ny udgave forventes her 08.10.98 eller 12.10.98. Pris Kr.
480,00
Harrison�s Principles of Internal Medicine, International Edition 2 bind. Er på hylderne. Pris: Kr.
790,00

Kirurgi
Kirurgisk kompendium � Kittelbog.  Forlaget meddeler, at udgivelsen er blevet udsat til 1. Kvartal
1999. Har vi set den slags før?

Gynækologi
Bock: Gynækologi, 2. udgave. Udkommer i følge forlaget i uge 44 � dvs. mellem d. 26. og 30.
Oktober.

VB & Indre Organer
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Filmklubben P8'n
præsenterer

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 !

Tema-aften:
Danseaften!

Storfilmene

Dirty Dancing og
Strictly Ballroom

Torsdag den 8. oktober kl. 20.00
Der lægges ud med Dirty Dancing med blandt andre
stjernerne Patrick Swayze og Jennifer Grey i hovedrol-
lerne.
Og som om det ikke var nok, vises strax derefter Stricktly
Ballroom, med blandt  andre  Paul Mercurio, Tara
Morice,  og Bill Hunter som de brilliante dansere.

Efter filmen bydes der med kyndig instruktion, op
til de forbudte dansetrin resten af natten

IMCC
GRØNLANDGRØNLANDGRØNLANDGRØNLANDGRØNLAND
Navnet emmer af uforudsigelige oplevelser, smuk natur og Jørn Riel�s
fantasifulde historier.
Vækker navnet gode minder frem hos dig, eller bliver du fyldt med
forventningens glæde, så mød op
tirsdag d. 13. oktober kl. 20.00
i lokalet ved siden af I.M.C.C.�s kontor og giv dit bidrag til en
hyggelig aften.
Alle med interesse for Grønland er velkomne.
Medbring evt. billeder/dias og te/kaffe/øl/vin til eget brug, så bager
vi en kage.

Med venlig hilsen
grønlandsgruppen - I.M.C.C.

S.U. til Stine på tlf. 35 43 03 39 senest man. d. 12. oktober.

KÆRE MOK-LÆSERE (2-SEMESTERKÆRE MOK-LÆSERE (2-SEMESTERKÆRE MOK-LÆSERE (2-SEMESTERKÆRE MOK-LÆSERE (2-SEMESTERKÆRE MOK-LÆSERE (2-SEMESTER
STUDERENDE, JØRGENSTUDERENDE, JØRGENSTUDERENDE, JØRGENSTUDERENDE, JØRGENSTUDERENDE, JØRGEN
CHRISTOFFERSEN)CHRISTOFFERSEN)CHRISTOFFERSEN)CHRISTOFFERSEN)CHRISTOFFERSEN)
D. 17/9 -98 kl. fem minutter i ni sad næsten 300 2.semesterstuderende pænt placerede ved små
borde i en enorm gymnastiksal og ventede spændte og nervøse på  at flere ugers intensiv kemi-
eksamens-læsning endelig skulle vise sig at bære frugt.
Kl 9 blev hæftet med de 6 så vigtige opgaver delt ud og alle gav sig energiske til at bladre siderne
igennem. Den første side så nogenlunde tilgængelig ud. Den mindede om mange af opgaverne
fra eksamenssættene de foregående år og det burde være muligt for de fleste med en vis forståelse
for kemi at komme frem til et rimeligt resultat.
Allerede ved opgave nr.to begyndte frustrationen og desperationen at melde sig. Halvdelen af
spørgsmålene på denne side omhandlede den berømte tabel 6 som viste sig at befinde sig i
Kemiske data side 12. Jeg tror at jeg med rette kan sige at stort set alle følte sig meget desorienterede
og som ofre for et bagholdsangreb, for i vores undervisning og i gennemgang af gamle eksamens-
sæt har vi aldrig stiftet bekendtskab med tabel 6 og desuden kunne ingen rigtig se hvad disse
spørgsmål havde med almen-forståelse af kemi at gøre. Resten af underopgaverne på siden
havde relation til de to �tabel-6 spørgsmål�og både opsætningen, indhold og kombinationen af
emnerne førte til fuldendt forvirring.
Lettede over at have opgave 2 vel passeret, bladrede 300 studerende håbefuldt videre til opgave
3. Men ak, helvedet fortsatte. Endnu en opgave med rodet opsætning, sammenblanding af emner
og for at gøre elendigheden fuldendt; tabel 6.  En stor del af underopgaverne på denne side
omhandlede idealgasloven ligesom også den foregående side havde haft spørgsmål i idealgas-
loven. Desuden var mange af opgaverne et spørgsmål om ren regneteknik (specielt opgaverne
om tabel 6 og udregning af densitet i opgave 3, a.og b.) og ikke om egentlig kemi-forståelse.
Den næste opgave, opgave 4, så lidt bedre ud. Emnet var elektrokemi og  endelig følte jeg at jeg
var på sikker grund igen. De fleste af underopgaverne var typiske spørgsmål i elektrokemi og her
havde man endelig en chance for at vise en vis forståelse og  bruge noget af den viden man
møjsommeligt havde tilegnet sig ved at pløje �Mygind� og de andre kemibøger igennem. Endelig
kunne man mærke at det havde kunnet betale sig at læse om alt det der stod i pensum-beskrivelsen.
En befriende følelse.
Men halvvejs igennem opgaven blev idyllen brudt. Et lille underspørgsmål inddrog pludselig
begrebet ampere hvilket var nok til at give mig det sidste og afgørende slag. Jeg har svært ved at
se hvad den pågældende opgave har med almen-kemi at gøre.
De to sidste opgaver, opgave 5 og 6  var opgaver i organiske kemi. Dette passer til de obligato-
riske 1/3. Det var rimelig typiske opgaver og jeg synes faktisk de dækkede pensum i organisk
kemi nogenlunde, men på det tidspunkt var jeg så desillusioneret og nervøs for endnu engang
at støde på tabel 6 at løsning af opgaverne bare kørte på rutinen.
Alt i alt synes jeg eksamenssættet i år har været under al kritik. De 2/3 af sættet som burde bestå
af et representativt udsnit af det uorganiske pensum var fortrinsvis opgaver i idealgasloven og
opgaver i regneteknik (eksempelvis opgaver om tabel 6), og jeg føler ikke at man alene udfra
disse opgaver kan bedømme om den studerende har forståelse for kemi.
Der var hverken rigtige ph-beregningsopgaver, kinetikopgaver eller dybdegående opgaver i
elektrokemi eller thermodynamik. Derfor mener jeg ikke at de udvalgte opgaver er et representativt
udsnit af pensum.
Jeg hører til en af de heldige der regner med at have passeret de magiske55 procent, men jeg
skriver fordi jeg føler at mange af dem der ikke har været lige så heldig som jeg er blevet uretfærdigt
behandlet.
Jeg er ganske overbevist om at sættet ikke er lavet i nogen ond mening og at intentionen sandsyn-
ligvis har været at lade eleverne vise hvad de kunne, men idet dette tydeligvis ikke er lykkedes
håber jeg inderligt at de ansvarlige vil erkende at de denne gang har skudt forkert og derfor give
de der er dumpet en chance til for at vise at de rent faktisk godt kan have en rimelig forståelse for
kemi, selvom de ikke har fattet den dybere mening med tabel 6.
Venlige hilsner fra Kristine Thisted, hold 207.

Debat

Få svar på dine spørgsmål om mobiltelefoner
Som du måske så i sidste nr. af MOK, har Telia forlænget vores kanontilbud for mobiltelefoner,
så det nu gælder oktober måned med.

Vi kan altså fortsat tilbyde:
· Mobiltelefon med abonnement for kr. 195,00
· Mobiltelefon med cash kort for kr. 395,00

Torsdag d. 8. oktober får vi besøg af en konsulent fra Telia, som beredvilligt vil svare på dine
spørgsmål om mobiltelefoni. Han vil være tilsted mellem kl. 11 og 13. Så kom bare an.

Indre Organer & Debat
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Filmklubben P8'N
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 valgt 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

Basisgrupperne

Referat af SIMS´ generalforsamling mandag d. 28 september 1998.

Referent: Rune Kjellberg

1. Valg af dirigent: Rune Kjellberg valgt.

2. Formandens beretning:
Kort gennemgang af SIMS´ vedtægter.
Gennemgang af sidste års aktiviteter:
- Foredrag om idrætsmedicin generelt.
- Foredrag af Stud. med. om hendes OSVAL II opgave om ankel-    skader.
- Foredrag om skiskader.
- Foredrag om ernæring.
- Foredrag om kapsejlads som eliteidræt.
- Foredrag om Dansk Everest Expedition og højdesyge.
- Julefrokost med klatrevægsklatring.
- Besøg fra IM (idrætsmedicinerne) fra Århus.

3. beretning fra nedsatte udvalg: Vi har fået hal-tid på Klostervængets skole 2 gange om ugen,
Alle SIMS medlemmer er velkomne !
Martin Johansen er kontaktperson. Nærmere besked om tid mm. følger på vores opslagstavle
foran SIMS-lokalet overfor datasalen.

4. Forelæggelse af regnskab: Regnskabet godkendt uden kommentarer.

5. Fastlæggelse af næste års kontingent: Kontingent på 50 kr. enstemmigt vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag:
-Idrætspsykolog Jens Hansen holder gratis foredrag d. 20/10-98 i Dam aud. Om     idræts-
psykologi.
-Vi arbejder på at kunne afholde foredrag om doping i løbet af november.

-Julefrokostarrangement - Martin Højgaard og Christina Thomsen udgør julefrokost-
udvalget.
-Louise arrangerer klatretur + evt. skovtur til foråret.
-Vi opretholder kontakten til IM.
-Ideer til foredrag på forårssemesteret:
Muskeltræningsforedrag - Louise undersøger nærmere.
Højdefysiologi/Bolivia - Christian undersøger nærmere.
Eliteidrætsfolks brug af alternativ behandling (evt. I samarbejde med GIM) - Rune undersøger
nærmere.

Besøg på testcenter - Martin undersøger nærmere.
Idrætsimmunologi - Katja undersøger nærmere.

7. Valg af bestyrelse:
Formand: Jonas Meile genopstiller og vælges uden kampvalg.

Næstformand: Rune Kjellberg genopstiller og vælges uden kampvalg.

Kasserer: Claus Bo Svendsen genopstiller og vælges uden kampvalg.

Sekretær: Kampvalg mellem Tim Petersen og Anne Haghfelt - Anne Haghfelt vælges som ny
sekretær.

8. Eventuelt:

Medlemslister uddeles ved næste møde og/ eller distribueres pr. e-mail.
Opslagstavlen foran SIMS lokalet skal bruges hyppigere - alle medlemmer kan sætte beskeder
op, så check den når du kommer forbi.

Næste Møde: Mandag d. 2/11-98 kl. 16.00 i FADL´s mødelokale.
Julefrokost: Torsdag d. 26/11-98.
Vi opfordrer alle medlemmer, der har en e-mailadresse til at sende en mail til
SIMS@MDB.KU.DK, så vi kan sende beskeder ud pr. e-mail fremover.

På vegne af SIMS
Rune Kjellberg
Næstformand

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!!!

SVENSKAR SE HIT!!!SVENSKAR SE HIT!!!SVENSKAR SE HIT!!!SVENSKAR SE HIT!!!SVENSKAR SE HIT!!!
Måndagen den 19 okt. kl. 13 är det äntligen möte i kantinen med alla nya
och gamla svenskar på Panum. Det finns nämligen en anrik oseriös
svensk-klubb som försöker upprätthålla det svenska språket och �dansk� runt
midsommarstång. Vi efterlyser vår ordförande i gul tröja. På mötet vill vi
diskutera fest och andra intressen.
Välkomna
Frida och Maria

FØROYINGARFØROYINGARFØROYINGARFØROYINGARFØROYINGAR
Der indkaldes til møde i foreningen af færøske lægestuderende lørdag den 31. Oktober i det
færøske hus kl. 16. Bagefter går vi som sædvanlig i byen.

Hilsen NEVNDIN

Tutornews
TIL ALLE TUTUORER!!TIL ALLE TUTUORER!!TIL ALLE TUTUORER!!TIL ALLE TUTUORER!!TIL ALLE TUTUORER!!
For dem der ikke ved det, så blev vi fotograferet i fredags og bagefter holdte vi et møde om den
store tutorfest lørdag d. 24. 10. Alle sommertutorer skal hente billetter til deres hold torsdag d. 8.
10 hos Morten på MDB mellem 10 og 17. Invitationerne til vinterrusserne bliver sendt ud i dag
(mandag). Mht. selve festen: vi pynter op lørdag kl.13 og vi rydder op søndag kl. 12!!!!
Alle tutorer skal lave en liste over de vejledere fra deres gruppe, som vil med til festen og evt. stå
i bar. Vi mødes alle på fredag d. 9. Oktober kl. 16 i FaDL�s mødelokale, for at få de sidste ting på
plads.

Vi ses. Charlotte

Scorebogen
SCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYT
Nu er vi så færdige med at tage billeder. Der er mange fase II hold, der ikke fik taget noget billede.
I kan dog stadig nå, at komme med i bogen, hvis i inden næste fredag 16/10 sender mig et billede
i selv har taget af holdet. Om det er farve eller sort/hvid er uden betydning.

Adresselister. Jeg har på nuværende tidspunkt mod taget nogle og tyve adresselister, så der er en
hel del der mangler. Jeg SKAL have disse adresselister senest mandag 19/10�

Indre Organer
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MOK & Poesien

Ugens biorytme

Pengene til betaling af scorebogen samles ind i uge 43. Nærmere info følger i senere udgave af
MOK. (prisen er 50 danske kroner)

Spørgsmål rettes til Bent@mdb.ku.dk

På vegne af scorebogsgruppen.

Bent

VIL DU SE MIN INDRE STRUNGE?VIL DU SE MIN INDRE STRUNGE?VIL DU SE MIN INDRE STRUNGE?VIL DU SE MIN INDRE STRUNGE?VIL DU SE MIN INDRE STRUNGE?
Som følge af den helt overvældende, forrygende positive respons på sidste uges digte får I her
endnu to, som i kan tygge lidt på. Det første er snuppet fra �Plettede plusfors� skrevet af Peter
Laugesen i �93. Digtet har ingen titel. Benny Andersen har skrevet det andet, Morgenbøn, som
er fra samlingen Den musikalske ål fra 1960.

så forvirret smukt
så vanvittigt grimt
så ældet og husket
som barnet
så dødeligt træt
så svimmelt og hvidt
så ætsende sødt
så rasende kort
så flyvende bort
så ventet og glemt
som døden
så meget af alt
så godt fortalt
så ukendt og stolt
så helt alene
så blidt forenet
så blodigt og dunkelt
som kys
så hverdagsagtigt
så prægtigt stumt
så torskedumt
så rystet og ramt
så snærende stramt
så vågent i mørke
som håbet

Morgenbøn

Levende morgen,
skil surt fra sødt
og inderst fra yderst,
lad lysets knive skrabe bort
mit inderste sure hovmod,
at jeg kan frygte
når frygtens time slår,
at jeg kan høre
hvor jeg skal falde ind
når den store musik begynder.

red./STA

Næsten alle har hørt om biorytmer, men det er ikke alle som ved hvad det egentlig er. Det grund-
læggende er egentlig nemt at forstå, fra man bliver født til man dør er man påvirket af tre interne
cykli, en fysisk, en følesmæssig, og en
intelektuel.

Den fysiske cyklus vare i 23 dage og påvir-
ker fysiske faktore som styrke, modstands
kraft mod sygdom, fysisk velvære og sex.
Den følelsmæsige cyklus vare i 28 dage og
påvirker vores mentale sundhed, humør og
kreavitet.
Den intelektuelle cyklus vare i 33 dage, og
påvirker vores hukommelse, evnen til at
tænke logisk, og hastigheden vi kan lære i.
Fra den dag man bliver født starter kurverne
med at stige fra nulpunktet, og bevæger sig
som en sinus kurve. Undgå hårde fysiske-
psykiske belastninger når kurverne bevæ-
ger sig på aksen, især fra lavenergi, mod

h¢jenergi. Det samme gælder også for intelligens-kurven. Ofte er der sket ulykker, når placerin-
gen af de fysiske- og psykiske kurver, er �nede� eller på aksen. Det skal dog bemærkes,at nogle
mennesker ikke mærker ret meget til biorytmerne ( den robuste type ). Hvorimod andre, ( den
mere f¢lelsesbetonede type ), meget tydeligt mærker forandringer. Alligevel er det en god ide, at
se på rytmerne. Kan det undgås, træf da ikke vigtige beslutninger, når kurver ligger på aksen, eller
i lavenergi.

Ugens biorytmer  (Fødselsdag 7.10 � 14.10)
Ved din astrale vejleder: Kristoffer

Ugens biorytme er ikke så præcist. Det gælder derfor for alle, der har fødselsdag imellem den 7.
oktober og den 14. oktober og er født i 1970�erne.

Din Fysik vil i starten af perioden være for opadgående. Det bør du udnytte til at få ordnet de
slideopgaver du uværgeligt må have liggende fra den forgangne uge. Du skal udnytte din gode
fysik til at tilfredsstille din kæreste/elsker, hvilket du utvivlsomt må have haft problemer med i den
sidste tid, da din fysiske kurve har været ret lav, du har ikke brug for Viagra i den kommende tid.
Følelsesmæssigt er du helt til hunende i starten af perioden. Er du pige vil du med garanti blive
spurgt adskillige gange om du har �dit lort�, hvilket du, grundet din ressourcefattighed, ikke vil
finde morsomt. Hvad du vinder hos din kæreste/elsker som præmietyr/præmiekvie taber du på
grund af din hæslige adfærd.
Følelseskurven er heldigvis for opadgående, så du i slutningen af perioden vil sprudle af energi
-din omgangskreds vil sandsynligvis finde dig lettere manisk.
Intellektuelt er du ikke meget værd. I de kommende 14 dage vil sandsynligvis blive betragtet som
en sænker, en idiot, en åndsamøbe, et hul i jorden og selvom du muligvis mener noget andet må
du indse, at dine omgivelser har ret.
Du får nok en skod-uge, men fat mod
�lige gyldigt hvor skidt du har det er der altid nogen, der har det værre end dig.

Årets FADL-politiker

Ugens Biorytmer
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Fysikken

Følelsen

intellektet

Navn: Andreas Bjerrum
Alder 22 Somre
Semester: 5.
Højde: 1,98 m.
Interesser: ???

Ved FADL's Genneral-
forsamling blev årets FADL-
politiker kåret.
Valget faldt på Andreas
Bjerrum, der kun har været
FADL-politiker et år.

Årets FADL-politikers biorytmer
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MOK's Verden
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