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Husgruppen præsenterer

Gigantisk
Halloween Party

Lørdag d.31/10-98 Kl 21.30

Din chance for at komme som din ynglingsheks, dit favorit-
spøgelse eller lige som den du altid

har drømt om at være.
Kom glad Kom frisk. Det blir' uhyggeligt.

Billetter sælges i klubben fra tirsdag d. 27/10.
Venner er velkomne.

HUSK INGEN ADGANG UDEN BILLET
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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".

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: Husgruppen

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

MOK
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3MOK & Studiet
Lederen
ÅH JA, KENDER I DET IKKE BARE.ÅH JA, KENDER I DET IKKE BARE.ÅH JA, KENDER I DET IKKE BARE.ÅH JA, KENDER I DET IKKE BARE.ÅH JA, KENDER I DET IKKE BARE.

- I løbet af sådan en helt almindelig uge render man altid ind i et par oplevelser som virkelig kan
ødelægge en ellers perfekt dag. Åndssvage hændelser som nemt kunne have været undgået hvis
bare en eller anden venlig sjæl havde taget sig tid til at advare een forinden. Man kan nemlig være
sikker på at disse småting sker for alle.....

Jeg tager mig tid, jeg vil gerne advare. I den netop svundne �efterårsferie� er der lige umiddelbart
tre oplevelser som jeg vil foreslå man prøver at  undgå:

1.
Parkburgeren. Jeg skulle til træning men en kammerat, vi var sultne og valgte derfor det nærmeste
sted, Park Café. Intetanende gik vi indenfor og satte os. Der var ikke specielt meget at vælge
imellem. Ingen af tøse-wokretterne appelerede specielt meget til mit Y-kromosom som skreg på
store mængder råt kød. Jeg bestilte derfor, i et øjebliks sindssyge, Parkburgeren, med det meget
populære gakkamole, til en værdi af 86 kr rent. Jeg tænkte at til den pris måtte den være noget
ganske særligt, som de siger i reklamerne. Noget med at en fransk kok formede 400 gram øko-

logisk oksehakkekvalikød til en perfekt bøf, hvorefter en
storbarmet blondine, kun iført bikini og bomuldshandsker,
ville bære den over til en anden fransk kok med doktorgrad i
stegning, som derefter ville stege den med stor elegance. Bur-
geren ankom og stor var min skuffelse da jeg med det samme
kunne konstatere at den blev serveret med bare 7 (syv)
pommesfrites til. Selve burgeren var ikke specielt stor, og jeg
lindede med bange anelser på topbollen for at se min bøf. Ja,
ja den var god nok - den lignede selvfølgelig en stor brændt
frikadelle. For at gøre skrækhistorien færdig kan jeg fortælle at
den var rå indeni og, værst af alt, der var ingen Heinz indenfor
rækkevidde.

2.
At gå i værtindens klædeskab. Jeg var inviteret til en fest hos en russer, og
dukkede op, som det sig hør� og bør, efter at have drukket hovedet fuldstæn-
dig af led. Efter en alt for kort periode bestemte en anden brandert og jeg os
for, af uransagelig årsager, at gå i værtindens klædeskab og iføre os hvad vi
nu kunne finde af passende stramme sager. Det var ikke så svært, for det hele
sad mærkeligt nok stramt på os. Lige på det tidspunkt synes jeg at kunne
erindre, at det var vældig morsomt at danse rundt et stykke tid, nedringet til
røvskægget. Det kan ikke anbefales. Det er næsten umuligt ikke at føle sig
en lille smule pinligt berørt dagen efter

3.
Softcore porno på TVDanmark. Nej, jeg gider ikke forklare hvordan jeg ved et hændeligt
zappeuheld kom til at ende midt i et sådant program. Men hold kæft hvor var det under alle
omstændigheder dårligt. Det er bestemt ikke sådan noget man inviterer kæresten med hjem og se,
fordi man gerne vil vise at man er følsom nok til at fatte at hun er for sart til almindelig porno. En
mand og en kvinde, med det mest groteske 80�er Ishøjvandfald klistret i panden, mødes ved et
poolbord og indgår et væddemål. Man har på fornemmelsen at uanset hvem der vinder så ender
det i knalderi, og det er jo i og for sig fint nok. Men da de så endelig skulle gå til vaflerne gik det
helt galt. Hovedløst gnubberi  taget i skæve vinkler og underligt lys. Det mest irriterende var dog
at hvergang de skulle skifte stilling (på de mest unaturlig måder for at skjule kønsdele), fik man
lige et glimt af mandens ualmindeligt slappe schlong. Hvis han kunne indføre dén nogen som
helst steder uden brug af guidewire, må i kalde mig Mads. Dette forhindrede dog ikke hovedrolle-
indehaverinden, i det ene oscarklip efter det andet, at hvine af fryd.

Sådan. Nu går jeres liv lidt lettere fremover. I kan takke mig senere.

Red./STA

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

MØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERATTTTT
Godkendt  09.10.1998.

Referat nr. 06/98 af møde i Klinikudvalget Københavns Amt den 14.09.1998 kl. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Helle Ørding (HØ),
ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant (JP), stud. med. Anders Bilde (AB),
stud.med. Ghulam K. Nabi (GKN), stud. med. Christina Engel (CE), stud. med. Thomas Hansen
(TH), stud. med. Arash Afshari (AA), sekretær Birthe Brogaard (BB).

Afbud fra: ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Jens Strøm, sundhedsfaglig vicedirektør Bent
Christensen (BC), afd.læge Jørgen Andersen (JA), stud. med. Rikke Sørensen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Referat nr. 5 af 08.06.1998: Godkendt med bemærkningen om at stud. med. Ghulam K. Nabi
og Christina Engel deltog.

3. Meddelelser fra formanden: a) Orientering om brev af 16.08.1998 fra sygehusledelsen KAS
Herlev til Bent Christensen vedr. overførsel af refusionsmidlerne for 1998. b) Ansættelse af
studentersekr. til Klinikudvalget vil forsøgsvis ske ved ad hoc ansættelser til de enkelte semestre.
c) Nedsættelse af studieplansudvalg for 1.-6. semester jf. brev af 03.07.1998 � OHN orienterede
om, at det definitivt er besluttet at revidere studieplanen til kun 12 semestre. d) Fantomer er indkøbt
til KAS Glostrup, som forsøgsvis vil blive anvendt i forbindelse med kursus i undersøgelses-
teknik på 7. semester i november 1998. OHN og Jens Strøm finder et egnet lokale til opbevaring
af apparaturet. e) Brev af 15.06.1998 vedr. Multimedie Center. Budgetudvalget har indstillet, at
der bevilges kr. 33.000 pr. år i lighed med bevillinger fra de øvrige Klinikudvalg på Rigshospitalet
og Hvidovre hospital under forudsætning af, at det fulde refusionsbeløb fra Kbh. Universitet
overføres til Klinikudvalgets regi. f) Manglende studenterfaciliteter på KAS Gentofte. AB orien-
terer om, at studentergruppen har udarbejdet et brev til sygehusledelsen på KAS Gentofte. For-
manden tilskriver cheflæge Jens Kristian Gøtrik med kopi til BC. g) Lektoraftalen. Aftalen vil blive
genforhandlet. OHN er indvalgt i et spareudvalg under SFM.

4. Meddelelser fra studenterne: a) Velkommen til Arash Afshari, som nyt medlem af studenter-
gruppen. b) Der er studenterkritik af, at kardiologi er underrepræsenteret i undervisningen på 12.
semester. Forslag til fordeling af eksamensklinikker blev omdelt, hvorefter der udspandt sig en
længere diskussion om fordelingen af de 36 obligatoriske medicinske klinikker, idet studenterne
finder gastroenterologien overrepræsenteret. OHN præciserer, at der bør undervises i intern
medicin på KAS Gentofte og KAS Glostrup. Der forventes 3 hold á 12 studenter til foråret 1999,
og sekretariatet planlægger indtil videre 4 eksamensklinikker i kardiologi på hvert hold. Kopi af
liste over eksamensklinikkernes emner tilsendes fremover til Klinikudvalgets sekretariat m.h.p.
forelæggelse i Klinikudvalget. b) Studenterne efterlyser løbende evalueringer i lighed med tidli-
gere. Der udarbejdes et evalueringsskema i lighed med Hillerød-modellen.

5. Universitetssekretariatet: a) Nyt OSVAL-emnekatalog er udarbejdet. BB fremskaffer et antal
kataloger til kliniske professorer/lektorer. b) Vedligeholdelsestilstand af apparatur i auditorier.
Der foretages en besigtigelsestur v/formandens foranstaltning. Aud.-betjentene tilskrives herom.
c) Universitetssekretariatet er ved at være færdigindrettet. Der er opsat mørklægningsgardiner i
konferencerum og grupperum indrettes til også at være PC rum for studenterne, TV-apparat+video
til konferencerum, og der er indkøbt grønne planter til området, så efterhånden mangler kun
udsmykning på de bare vægge. OHN foreslog, at der afsættes i alt ca. 25.000 til udsmykningen
af de 6 rum inkl. entré. Ny dato for indvielse af lokaliteterne fastsat til fredag den 23.10.1998.

6. Konkrete sager til drøftelse: a) Vedtægtsændringer: Godkendt, idet der udpeges en tilfor-
ordnet fra Hillerød sygehus i udvalget samt en studenterrepræsentant.  b) Forslag til kirurgiske
forelæsninger i  1999 blev omdelt og drøftet. Forslaget fremsendes til godkendelse i lærer-
gruppen. c) Ny sammensætning af Klinikudvalgets arbejdsgrupper  jf. *tilrettet oversigt pr.
01.10.1998.

7. Undervisningsplaner: Der har været afholdt planlægningsmøde for forårssemesteret 1999 på
Panum den 08.09.1998 og 1. udkast vil blive udsendt primo oktober 1998. Prognosetal for
foråret 1999 er omdelt.

8. Budgetudvalget: a) Apparaturfordeling. Det udarbejdede forslag blev gennemgået og god-
kendt med få ændringer for så vidt angår Hillerød sygehus. Meddelelser til afdelingerne afventer
tilførsel af økonomiske midler fra sygehusdirektoratet. b) Kompensation til undervisende afde-
linger: Den udarbejdede rapport af juli 1998 blev positivt modtaget, idet der skal foretages visse
justeringer med hensyn til �akut patient�-undervisningen. Der orienteres om rapporten på først-
kommende lærermøde den 16.09.1998. Meddelelse om beløbsstørrelse til undervisnings-
afdelinger afventer tilførsel af økonomiske midler fra KU/Sygehusdirektoratet. c) Ansøgning af
01.09.1998 om betaling af kursusudgifter/bogindkøb til efteruddannelse i forbindelse med
merkonomstudie for sekretær kan på det foreliggende ikke imødekommes. d) Udvalget er ind-
stillet på at bevilge økonomisk støtte til et edb-program til sekretariatet til brug ved fremtidig plan-
lægning af studenterundervisningen i lighed med KKHH.

9. Studienævn for Medicin: Intet.

10. Eventuelt: Intet.

Mødet slut kl. 18.00  - Næste møde afholdes mandag den 19. oktober 1998 kl. 15.15.

Refr.
Birthe Brogaard

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
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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.

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

Studievejledningen
TRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDER
for uge 43, 44, 45 og 46 1998

Dag. Telefontid. Træffetid. Vejleder.  (Bemærkning)

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen ( ferie i uge 44 )

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt

Onsdag 15 � 16 16 � 19 Jes Braagaard ( Margit tager uge 43 )

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen (Jes tager uge 44 )

Fredag 13.30 � 14.30 10.30 � 13.30 Jon Prause ( ferie i uge 46 )

Primær international vejleder
Dag. Træffetid. Telefontid. Vejleder. (Bemærkning)

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann ( ferie i uge 44 )

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

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

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

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

1-ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1. års eksaminer.
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første år.
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

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

FORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLER
Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 10 hverdage før eksamen afholdes,
ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg.

3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået kemi for at blive holdsat på 4. semester.

Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994:

1. Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og
kemi senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot

1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksaminer bestås i samme eksamenstermin
(incl. syge/reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene og dumper den anden, skal du op
i begge eksaminer igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine tilmeldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen
1997 i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og eksamensordning. Du kan selvfølgelig
også kontakte studievejlederne.

GRAGRAGRAGRAGRAVID?VID?VID?VID?VID?
Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig
fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle
ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning - Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen.
Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre,  på begge sider
af fødslen.  Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din
nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og
efter fødslen.  Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme
videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan
du så sent som 1. august og 15. januar afmelde det kommende semester.  Det er under alle
omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisnin-
gen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
el. lign. på eksamenskontoret.  Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige eksamener.  Du kan søge
dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. am-
ning.  Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.gr.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan
få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og
6 måneder for faderen

- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen
- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for

faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip
og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betin-
gelserne for at få fødselsklip.  Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.

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.

Studiet
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Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

DU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTAKTE STUDIE-AKTE STUDIE-AKTE STUDIE-AKTE STUDIE-AKTE STUDIE-
VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.
Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

N.B. Alle dokumenter, der kræver underskrift er ugyldige over e-mail, derfor kun spørgsmål og
lignende.

I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet.  Det er
dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode.  Du kan ikke få fødselsklip
hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.

For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til
en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejled-
ning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

Fase II
VEDR. OPGAVEDR. OPGAVEDR. OPGAVEDR. OPGAVEDR. OPGAVE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 2 I MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II 8. SEM. EFTERÅR 98TEORI II 8. SEM. EFTERÅR 98TEORI II 8. SEM. EFTERÅR 98TEORI II 8. SEM. EFTERÅR 98TEORI II 8. SEM. EFTERÅR 98

Opgave 2, der er en gruppeopgave, udleveres ved forelæsningen den 21. oktober 98. Opgaven
kan desuden afhentes på Afd. f. Med.Viden. (Panum byg). Opgaven ligger i grøn bakke på
bordet overfor lokale 22.3.22.

Opgaven skal afleveres den 19. november 98 her på Afdelingen i lokale
22.3.5. M.v.h. Kirsten Kjær

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-
DIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDER
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
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.  Husk at melde afbud i god tid,
således at andre kan benytte pladsen.  Ring og hør om der er afbuds-pladser 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 ram-
pen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

Annoncer
FOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHED

Forebyggelse af sygdom

Transcendental Meditation er et program til dyb hvile og dermed effektiv regenerering og forny-
else af nervesystemet. Mange læger er begyndt at anbefale Transcendental Meditation som et
middel mod stress.

Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede.  Over 400 videnska-
belige undersøgelser udført på 212 universiteter og forskningsinstutitioner i mere 30 lande og
offentliggjort i mere end 100 forskellige tidsskrifter viser, at Transcendental Meditation genska-
ber den naturlige balance i sind, krop og adfærd. Bl.a. er den blodtryks-normaliserende virkning
særlig veldokumenteret.

STED:  Center for Transcendental Meditation
VESTERBROGADE 41 D

TID: ONSDAG den 21. oktober kl. 19.30

Entre på 35 kr
Alle med interesse for sundhed er velkomne.

Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

FOREDRAG OM ETNOMEDICINFOREDRAG OM ETNOMEDICINFOREDRAG OM ETNOMEDICINFOREDRAG OM ETNOMEDICINFOREDRAG OM ETNOMEDICIN
DANFYT (Dansk Selskab for Fytoterapi) indbyder til foredrag om etnomedicin mandag d.26.
Oktober 1998 kl.19.00 i Benzon Auditoriet, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Universitets-
parken 2, 2100 København Ø. Tilmelding og medlemskab er ikke nødvendig, og alle er vel-
komne!

Etnomedicin

· Ingefær som medicinplante i Malaysia.
· Etnobotanisk studie af andine medicinske planter brugt af et Pehuenche-samfund

i det sydlige Chile.
· Marin etnofarmakologi.

Foredragsholdere:
Ph.D. Ida Theilade, Botanisk Have, Københavns Universitet.
Specialestuderende Daphne E. Lalountas, Botanisk Laboratorium og Botanisk Have, Køben-
havns Universitet.
Carsten Christophersen, Marinkemisk Gruppe, Københavns Universitet.

DANFYT henvender sig til alle med interesse for fytoterapi, og har til formål at fremme viden om
lægeplanter, deres dyrkning, kvalitet, virkning og anvendelse.
DANFYT er medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative for Phytotherapy).

DANFYT sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Højskole, Afd. for Farmakognosi
Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Tlf.: 35 37 67 77 D 492 eller D 294
Personligt medlemsskab: 100 kr/ år

STUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENSSTUDENTERMEDHJÆLPER TIL LØVENS
KEMISKE FKEMISKE FKEMISKE FKEMISKE FKEMISKE FABRIKABRIKABRIKABRIKABRIK

Til  Medicinsk afdeling søges en stud.med. til timelønnet akademisk arbejde. Din opgave vil være
at hjælpe projektets kliniske koordinator med gennemgang af de indtastede data vedr. en klinisk
undersøgelse. Jobbet forudsætter, at du har bestået det kliniske kursus i neurologi.

Der er tale om ca. 300 arbejdstimer indtil udgangen af 1999. Dog skal en del af opgaven svarende
til ca.100 timer afvikles inden medio december 1998.
Tiltrædelse: snarest.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Ewa Lindenstrøm på 44 94
58 88 lokal 2565, eller Vibeke Dengsø, lokal 2544.

Send din ansøgning mærket �080� til Personaleafdelingen hurtigst muligt.

BOGMARKEDBOGMARKEDBOGMARKEDBOGMARKEDBOGMARKED
Absolut sidste chance for at afhente materiale og/eller penge fra bogmarked II-1998 er torsdag
d. 22/10 1998 kl. 16-18 i lokale 1.2.5.

Ikke afhentet materiale og/eller penge tilfalder Fagrådet.

KØBES:KØBES:KØBES:KØBES:KØBES:

- Sidste nye udgave af medicinsk kompendium
- sidste nye udgave af kirurgisk kompendium
- lommeudgaven af medicinsk kompendium

Charlotte Bech
33 91 77 79

Studiet & Annoncer

VEDR. EKSAMENSPENSUM IVEDR. EKSAMENSPENSUM IVEDR. EKSAMENSPENSUM IVEDR. EKSAMENSPENSUM IVEDR. EKSAMENSPENSUM I
RETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OG
MEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNING

Udover det i Lektionskataloget anførte eksamineres i "Lov om patienters retsstilling" (Lov nr.
482 af 01.07.1998).

Lovteksten uddeles ved forelæsningerne og kan derudover afhentes (gratis) hos studiesekretær
Lone Thomsen, Retspatologisk Afdeling, Frederik V's Vej 11, 1. sal.
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SE HER ! OBS !  SUPERTILBUD !SE HER ! OBS !  SUPERTILBUD !SE HER ! OBS !  SUPERTILBUD !SE HER ! OBS !  SUPERTILBUD !SE HER ! OBS !  SUPERTILBUD !
En chance for at støtte en god sag � grib den !

                                LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY  !!
Niels Lan Doky er en eminent jazzpianist, som har arbejdet sammen med mange kendte kunst-
nere. Han indspillede i foråret 1998 en plade, � Something Special �, på hvilken  bl.a.  Sanne
Salomonsen,      Maria Montell , Kim Larsen , Søren Sko, Nikolaj Steen, Otto Brandenburg og
Monique optræder .

Pladen �Niels Lan Doky� udkom i august 1998.  På denne  fortolker han kendte rock-og pop-
numre som  bl.a. �Sledgehammer�, �I believe I can fly� og  �Tears in Heaven� med stor elegance,
fornemmelse for det oprindelige nummer og stor respekt for jazzmusikkens udtryk .

              Han kommer nu til Danmark på turné, og én af koncerterne bliver afholdt til fordel for

                                                           LÆGER UDEN GRÆNSER

                             LØRDAG   d. 5. December  1998  kl . 21.00   i Falkoner Teateret

Læger Uden Grænser er mere end 2.500 frivillige læger og sygeplejersker fra hele verden, der
yder hjælp til nødlidende mennesker i verdens katastrofeområder
Det er en privat, humanitær organisation, som er uafhængig af regeringer og andre organisatio-
ner. Læger Uden Grænser kan således rykke ud, når det skønnes nødvendigt � med eller uden
tilladelse. Vi er ofte de første, der når frem, og i mange områder er vi den eneste lægehjælp over-
hovedet !

På Niels Lan Doky´s opfordring har  Læger Uden Grænser desuden inviteret en række kendte
personer fra musik og film-branchen.
Jeg opfordrer dig/jer til at kontakte Læger Uden Grænser for tilmelding, da det er en enestående
chance for at møde både Niels Lan Doky og tillige måske netop et af dine / jeres  idoler, samtidig
med at du/ I støtter en god sag !!

Billetpris  285,- kr
SÆRLIG RABAT FOR MEDICINSTUDERENDE :    225,- kr

EKSTRA RABAT : Ved køb af 10 billetter er den 10. billet gratis !
GRATIS vin, øl og vand ad libitum serveres i pausen som tak for køb af billtten.

Der er rift om billetterne. Hvis du vil være sikker på at få en plads, anbefaler vi, at du tilmelder dig
hurtigst muligt.

Bestil girokort/billet (ter )  NU  hos :

Læger Uden Grænser, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 63 01    fax : 39 62 61 04      e-mail: msf-dk_mail@brussels.msf.org

Husk: Gem din/ jeres girokvittering, da den gælder som adgangsbillet

På vegne af Læger Uden Grænser � tak fordi du vil hjælpe med at hjælpe folk i nød.

Venlig hilsen
 Stud.med Maybritt O´Hare
Evt. spørgsmål/tilmeldinger modtages gerne på e-mail : doc_may@iname.com

TEMADAGTEMADAGTEMADAGTEMADAGTEMADAG
Den Almindelige Danske Lægeforening
afholder Temadag om danske organisationers arbejde med sundhed og menneskerettigheder
mandag den 16. november 1998 kl. 13.30-19.00
Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet, Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

Kl. 13.30 Indledning
v/Lægeforeningens formand, overlæge, dr.med. Torben Pedersen

Kl. 13.45 Menneskerettigheder og sundhed
v/hovedtaler, professor, dr.med. Ib Christian Bygbjerg, Københavns Universitet,
Panum Instituttet, Institut for folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for internatio
nal sundhed

Teaching Health and Human Rights
v/Thomas Junghans, M.D. D.M.Sc., Ruprecht-Karls-University, Department of
Tropical Hygiene and Pathology, Heidelberg, Tyskland

Lægers og sygeplejerskers arbejde i menneskerettighedsorganisationer:
Idégrundlag, arbejdsprincipper og visioner

Kl. 14.15 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)
v/overlæge Finn Eschen

Kl. 14.35 Diskussion

Kl. 14.45 Internationalt center for rehabilitering af torturofre (IRCT)
v/generalsekretær, dr.med., h.c. Inge Kemp Genefke

Kl. 15.05 Diskussion

Kl. 15.15 Amnesty International
v/1. reservelæge Morten Ekstrøm

Kl. 15.35 Diskussion

Kl. 15.45 Læger Uden Grænser (Médecins Sans Frontières)
v/reservelæge Jens Hillingsø

Kl. 16.05 Diskussion

Kl. 16.15 Dansk Røde Kors
v/centerdirektør, ph.d., HD, Helge Kjersem, H:S Rishospitalet

Kl. 16.35 Diskussion

Kl. 16.45 Danida
v/lægekonsulent Birte Holm Sørensen

Kl. 17.05 Diskussion og afrunding:
til ca. 19.00

Der vil herefter være posterforevisning samt lidt spiseligt og drikkeligt i forhallen

Der er gratis adgang. Tilmelding unødvendig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretær Birgitte
Jensen, Den Almindelige Danske Lægeforening, 35 44 85 00, lokal 226.

MØD OP TIL EFTERÅRETS STOREMØD OP TIL EFTERÅRETS STOREMØD OP TIL EFTERÅRETS STOREMØD OP TIL EFTERÅRETS STOREMØD OP TIL EFTERÅRETS STORE
ARRANGEMENTARRANGEMENTARRANGEMENTARRANGEMENTARRANGEMENT

AMERIKANSKE BILLEDER ́ 98 - ved Jacob Holdt
ONSDAG d. 28. OKTOBER kl. 16.00 til ca. 20.00
I EINAR LUNDSGAARD AUDITORIET

GRATIS ADGANG
I PAUSEN SERVERER VI PIZZA OG SODAVAND

LÆS MERE OM JACOB HOLDT OG HANS AMERIKANSKE BILLEDER PÅ :
www.american-pictures.com

VI SES !!!  MED VENLIG HILSEN STUDENTERBIBLIOTEKET

PANUMBAND SØGER SANGER
Sanger M/K med hang til blues og rock søges. Øvetid ca. 1 gang om ugen under hensyntagen
til læsning.

Ring glad til
Christian Tlf: 35 85 66 35

eller
Morten Tlf: 39 18 41 30

Annoncer
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BELØNING 2000 DKR!BELØNING 2000 DKR!BELØNING 2000 DKR!BELØNING 2000 DKR!BELØNING 2000 DKR!
Hvis du kan finde en andelslejlighed till mig og min kone. En vaerelse
eller större. Tale med Jesper Ekman i hold 106 eller ring till Birgitta
Nordin Ekman på telefon +46-8-827625

MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGESMEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGESMEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGESMEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGESMEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES
 ubrugt, 1500,- kr
Tlf. 35832858

Med venlig hilsen Jesper Lillesø

AAKLINISK SOCIALMEDICIN@AAKLINISK SOCIALMEDICIN@AAKLINISK SOCIALMEDICIN@AAKLINISK SOCIALMEDICIN@AAKLINISK SOCIALMEDICIN@
SÆLGES.SÆLGES.SÆLGES.SÆLGES.SÆLGES.
Indbundet, uden streger og fuldstændig som ny! Fås for kun kr. 250,- ved henvendelse på  F
3918 2630 fra man. 26. okt.@

Mvh. Ole I. Hansen

FADL

VEDRØRENDE STEMMESEDDEL TILVEDRØRENDE STEMMESEDDEL TILVEDRØRENDE STEMMESEDDEL TILVEDRØRENDE STEMMESEDDEL TILVEDRØRENDE STEMMESEDDEL TIL
FFFFFADL´S VADL´S VADL´S VADL´S VADL´S VALGALGALGALGALG

Det er med stor beklagelse at Gordon Thomas Jehu, er
blevet kaldt Jensen på
FADL´s stemmeseddel. Det rigtige navn er som ovenfor
nævnt GORDON THOMAS JEHU.

Vi beklager meget fejlen.

Hilsen FADL´s sekretariat
Anette og Linda

TURNUSINFORMATURNUSINFORMATURNUSINFORMATURNUSINFORMATURNUSINFORMATIONSMØDETIONSMØDETIONSMØDETIONSMØDETIONSMØDE

Mandag d. 26.10.1998 kl. 16.30 � 19.30 i Dam auditoriet, Panum Instituttet.

FADL afholder informationsmøde om turnusordningen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen,
FAYL og de tre uddannelsesregioner.

Der vil blive orienteret om den nuværende ordning og der vil være mulighed for at stille spørgs-
mål.

Fra Sundhedsstyrelsen deltager læger Birgitte Gade Koefoed, kontorfuldmægtig Anna Beckmann
og sekretær Birte Ryge. Fra region nord deltager fuldmægtig Ulla Toft. Fra region syd deltager
overlæge Jørgen Lindhardt samt 1 mere og fra region øst deltager speciallæge Preben Cramon.
Herudover vil der være deltagere fra FAYL, GYL samt fra FADL�s turnusudvalg.

Kom til mødet og giv dit besyv med.

Med venlig hilse
Anne-Lise Z. Vedersø
formand FADL�s turnusudvalg

FFFFFADL, KØBENHAADL, KØBENHAADL, KØBENHAADL, KØBENHAADL, KØBENHAVNS KREDSFORENINGVNS KREDSFORENINGVNS KREDSFORENINGVNS KREDSFORENINGVNS KREDSFORENING

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Københavns Kredsforening
mandag den 26. oktober 1998 kl. 16.00-??
i FADL�s mødelokale. Mødet er åbent for medlemmer.

Forslag til dagsorden:
1. Formalia:
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af beslutningsprotokolfører
d) Godkendelse af dagsorden
e) Godkendelse af beslutningsprotokol fra KKR-08 d. 25.8.98

2. Meddelelser:
a) Kredsforeningen
b) Vagtbureauet, herunder vagtsituationen i 1998
c) Hovedforeningen, herunder HB-møder, OU-møder.
d) Andre.

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF :T AF :T AF :T AF :T AF :
FADLS GENERALFORSAMLINGFADLS GENERALFORSAMLINGFADLS GENERALFORSAMLINGFADLS GENERALFORSAMLINGFADLS GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 24.9.1998 KL. 16.00 ITORSDAG D. 24.9.1998 KL. 16.00 ITORSDAG D. 24.9.1998 KL. 16.00 ITORSDAG D. 24.9.1998 KL. 16.00 ITORSDAG D. 24.9.1998 KL. 16.00 I
STUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBENSTUDENTERKLUBBEN

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Jurastuderende Jakob Ørum, hvilket forsamlingen bifaldt.

2.  Formalia
På trods af massiv reklamekampagne og udlovningen af to flasker udsøgt rødvin var der ingen
der meldte sig som referenter.  To af arrangørerne, Margrethe Lynggaard og
Andreas Lundh, måtte derfor træde til, på trods af  mulig inhabilitet.

De to valgkontrollanter var Simon Serbian og Lise Piil Ingversen

3.  Beretningen fra bestyrelsen og kredsens udvalg
Formanden for KKF Peter O. Svenningsen startede med at gennemgå  beretningen i korte træk.
Der kom forsalg fra Jakob Lundborg fra salen om at skippe gennemgangen i og med beretningen
lå på tryk.  Men formanden mente at en gennemgang var nødvendig og fortsatte derfor. Der var
ingen yderligere kommentarer fra salen.

4. Beretningen fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
Der forelå ingen beretning på skrift og formanden for Hovedforeningen Brian Bjørn gennemgik
derfor beretningen.
Man havde forhandlet overenskomst på 4 områder.
På SUL-området havde man fået forhandlet nye kvalifikationstillæg for tekniske assistenter.
På det traditionelle vagtmarked har lønnen fået en stigning på omkring 10%.
På lægevikarområdet havde vi forhandlet en god overenskomst med Amtsrådsforeningen, men
overenskomsten med H:S kunne godt være bedre.
I Færøernes hjemmestyre havde man ingen overenskomst, men havde forhandlet en �anstæn-
dig� løn.
Torben Conrad, KKF�s faglige sagsbehandler informerede om at hvis man havde eventuelle krav
til FADLs kommende overenskomst kunne man skrive dem på de sedler som blev sendt rundt
i pausen.
Yderligere var der nu mulighed for gratis tilslutning til DADL-net og mulighed for opkobling via
DADL til en �rimelig� penge.
Bo Christensen var blevet ansat som sekretariatschef for FADLs hovedforening.
FADLs 3 kredse skulle på Visionsseminar fredag d. 25.9 hvor der bl.a. skulle arbejdes med
landsdækkende personale politik og spørgsmålet om FADLs eventuelle rolle i uddannelsen af
kommende læger.  FADL skal for fremtiden være agerende, ikke reagerende.
Yderlige kunne formanden berette at man arbejdede med en analyse af de 3 kredses EDB- anlæg
med henblik på et fælles system.  Resultatet af undersøgelsen ville komme om en måned.  Formålet
med undersøgelsen er at se hvordan FADL får et fælles løn og bookingsystem.  Desuden vil det
blive billigere, da man nu kun skulle købe et program i stedet for 3. Dette vil være nødvendigt for
konkurrencen.

Der var ingen kommentarer fra salen

5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
Der var ingen til stede fra Forlaget eller Bogladen til at kommentere punktet.

Pause og valg af Årets KKR-politiker
Under pausen blev de uddelte stemmesedler indsamlet og talt op, mens folk mæskede sig i øl,
chips, frugt  og sodavand.
Andreas Lundh præsenterede kåringen af �Årets af KKR-politiker�.  Vinderen var en mand som
var kendt for sit ihærdige engagement i FADL, hans �altid kommen til møderne� og hans flittige
involvering i FADL debatten.  Kort sagt en mand der er uundværlig for foreningens drift.
Der var selvfølgelig ingen tvivl om hvem denne mand var. Det  kom ikke som en overraskelse
at Andreas Bjerrum vandt den eftertragtede guldpokal og et gavekort til en �middag for 2 med
højtbelagt i Panumkantinen�.
Under voldsom piften, hujen og klappen takkede Andreas Bjerrum og lovede at han ikke ville
svigte sine vælgere og selvfølgelig stillede op igen.

6. Forslag til drøftelse: Servicering af privathospitaler
Oplæg ved:
Thomas Brander og Anders D. Toft
Og nu bliver det tydeligt at referenterne er inhabile! Vi skulle tage stilling til om Københavns
Kredsforening vil stemme for afskaffelsen af §8 og dermed åbne for muligheder om arbejde på
privathospitaler. Århus Kredsforening har allerede stemt Ja, Odense tager stilling til §8 senere.
Hvad gør København? Alle tre kredse skal på generalforsamling have et flerstemmet Ja.

Thomas Brander holdte en aldeles fremragende brandtale imod at medlemmer af FADL skal
arbejde på privathospitaler og dermed imod at ændre § 8 i FADLS kollegiale vedtægter.

3. Kredsens halvårsregnskab
4. Etniske minoriteter (såfremt der foreligger en rekvirentrapport)
5. Instruks for ansættelsessamtaler/sikkerhedsarbejdet
6. GF�98 opfølgning og opfølgning på valget
7. Privathospitaler
8. Vedtagelse af vedtægtsændring fra GF�98
9. Overenskomst OK�99
10. Tibagemelding fra arbejdsgrupperne
      - herunder evaluering til næste KKR
11. Visionsseminar d. 25.9-27.9.98
       -  godkendelse af målsætninger og handleplaner
12. Arbejdsmiljøkontrol
13. Eventuelt

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Indre organer
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Afstemning om §6 stk. 2

Gældende formulering

§ 6, stk. 2.
Medicinske studenter, der nyindmelder sig i foreningen senere end immatrikulations-tids-
punktet, betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret
ved de Lægevidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor
indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. anden
ydelse.

§ 6, stk. 7
Ved genindmeldelse efter udmeldelse kan dispensation for kontingent for udmeldelses-perio-
den kun finde sted, såfremt dokumentation for betalende medlemskab af anden fagforening
foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i henhold til
§ 6, stk. 4.

Forslag til ny formulering

§ 6, stk.2.
Medicinske studenter, der nyindmelder sig i foreningen senere end immatrikulations-
tidspunktet, betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikule-
ret ved de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere
medlemmer (incl. det regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende
kontingenter og evt. anden ydelse.

§ 6, stk. 7
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den periode, vedkommende
har været udmeldt, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor genindmeldelsen sker), med
den for disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse. Dog kan dispensation for kontin-
gent for udmeldelses-perioden finde sted, såfremt dokumentation for betalende medlemskab
af anden fagforening foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført
dispensation i henhold til § 6, stk. 4.

Forslaget blev stillet af repræsentantskabet

Der var stor diskussion blandt medlemmerne om årsagen til 3 års reglen.  Hvortil bestyrelsen
forklarede at det var en nødvendighed for faste udgifter og også et spørgsmål om solidaritet.  En
person ved navn Dines som tidligere havde siddet i KKR gjorde sig særligt bemærket, bl.a. ved
at forslå at bibeholde nuværende regel for at forhindre nye medlemmer, idet nye medlemmer vil
betyde færre vagter til de andre.  Der var yderligere spørgsmål om kontingent reduktion ved flere
medlemmer, hvilket den nuværende bestyrelse ikke kunne svare på da de jo ikke nødvendigvis
sad der til den tid.

En tilhører ved navn Thomas forslog at man skulle indføre et 0 års regel.

Dette forslag blev dog nedstemt.

Forslaget til ny formulering blev vedtaget med stort flertal.

Spisepause

Dirigenten forslog at vi skulle spise nu da klokken allerede var 18.30, hvilket der var enighed i
blandt tilhørerne. Grundet intens hamstring blandt flere af medlemmerne lykkedes det hverken
dirigenten eller Hovedforeningsformanden at erhverve sig sandwich, hvorefter arrangørerne
måtte tage kontakt til det lokale pizzaria og efter længere kommunikationsvanskeligheder lykke-
des det at bestille 12 pizzaer til at mætte de sultne horder.  Antallet var muligvis en undervurdering
set i lyset af bestyrelsens �normale� indtag af højtbelagt.

Herefter overgik vi til behandlingen af næste punkt.

Afstemning om §9 stk. 3. litra d

Gældende formulering

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

Forslag til ny formulering

det offentlige skal højne lønnen for at holde på de dygtige specialister. I hvilket land har privat-
hospitaler ført til forbedringer af det offentlige?

Men er konkurrencen sund mellem det offentlige og det private? Nej, for de konkurrerer ikke på
lige vilkår. Skal privathospitaler bidrage til uddannelsen af medicinstuderende, turnuslæger eller
speciallæger? NEJ de høster frugten af det offentliges slid som parasitten æder sig stor og fed af
værtens goder.

Lad FADL præge det offentlige i stedet for at modarbejde det. Gør dit til at samfundet udvikler sig
i den rigtige retning. Og husk:  frihed er lige sundhed for alle

Mod manden, der pegede mod himlen som idealisten, kom en mand, der pegede mod jorden.
Anders Toft holdte et kort oplæg, hvori han ridsede argumenter for afskaffelsen af §8 og Ja til
arbejde på Privathospitaler.

1.Privathospitaler og klinikker er kommet for at blive. I starten frygtede man, at Danmark ville få
amerikanske tilstande, men sådan er det ikke blevet. I Danmark har de fundet en niche, hvori de
desuden er rentable. De kører ikke med underskud, men det er heller ingen guldgrube.

2.Det er en udfordring for det offentlige. De har ingen ventelister, forplejningen er i top og udsty-
ret det bedst mulige.

3.det er ved at ske et stemningskift ikke kun blandt offentligheden men også blandt de offentlige
valgt politikere.

4. der har allerede været forespørgsler på flyverhold, et fast VT-afdelingshold . Lige nu er marke-
det for VT-flyverhold  dårligt. De sendes ud til at tage SPV-vagter. På privathospitaler og klinikker
er der mulighed for at få spændende vagter. I Århus har de et sårhage hold og arbejde på en
postoperative intensivafdeling.

Afskaf §8 stem Ja til mere spændende arbejde.

Herefter blev det debatteret livligt. De to oplægholdere tilhører to forskellige lejre, men hvad gør
medlemmerne? Forholder de sig filosofisk til debatten som Thomas eller er det realiteter som
arbejde og penge der skal være det tunge argument som Anders fremførte det? Thomas måtte
svare for sig flere gange eftersom forsamlingen ikke godtog hans argumenter som de vises sten.
Daniel Rothenberg fortalte, at de offentlige sygehus ikke kan tilbyde tilstrækkelig service, hvorfor
der findes privatiserede afdelinger på offentlige hospitaler, privatklinikker og praktiserende læger
der alle er dækket af den offentlige sygesikring.

Skal resurserne ikke følge patienten således, at behandling  ikke er en almisse, men en ret?

Thomas advarede mod privathospitaler som institution vil tiltrække de visionære, energirige og
dygtige læger fra de offentlige hospitaler med yderligere forringelse til følge. Dertil kommer na-
turligvis en lønstigning til de tilbageblevne læger for at holde bare en anstændig standard. Nikolai
BB pointerede at vil vi ændre de private hospitaler skal vi gøre det inden vi begynder at tage
arbejde på dem. Når forholdene er gode set med vores øjne, da kan vi stemme Ja til arbejde på
privathospitaler. Lige nu er det en sektor alene for de rige og tager trykket af på det offentlige. Når
politikerne ser at trykket daler, ser de det som et tegn på at de offentlige sagtens kan beskæres
yderligere. Altså ændrer forholdene og derefter stem Ja. At arbejde på privathospitaler er at være
solidarisk med den der betaler og ikke med patienterne.

7. Lovændring vedr. §6 stk. 2 og stk. 7, §9 stk. 3, litra d., §11 a, stk. 6 og §8 i de kollegiale
vedtægter for FADL.

Dirigenten forslog at man tog afstemningen om §8 først, da man jo lige havde debateret, hvilket
der var enighed i blandt  tilhørerne.

Gældende formulering

Kollegiale vedtægter for FADL
§ 8.
Foreningens medlemmer må ikke modtage ansættelse på private betalingshospitaler.

Forslag til ny formulering

Kollegiale vedtægter for FADL
§ 8
Udgår

Forslaget blev stillet af et flertal i Københavns repræsentantskab

Der er nogle, der siger, at en praktiserende læge er en privatlæge, men hvordan kan det passe? De
er betalt af  den offentlige sygesikring.

WHOs motto er lige ret til sundhed. I stedet for at støtte den private behandling, hvis eneste ønske
er profit, skal vi i stedet  styrke den offentlige sundhedssektor med en kritisk tilgangsvinkel. Hvis
vi fjerner §8 gør vi det lettere for privathospitalerne. En bevarelse af §8 gør det sværere.

Hvad så med ventelisterne? De ændres ikke ved privathospitaler. Når offentlige afdelinger køber
sig til behandling på privathospitaler tages presset af det offentlige og dermed ser politikerne at det
går jo alligevel med den stramme økonomiske linie. Lønningerne presses ved konkurrencen idet

12 stemte for bevarelsen af den tidligere formulering.
34 stemte for afskaffelsen af den tidligere formulering.

Grundet antallet af tilstedeværende under Generalforsamlingen, var der ikke nok til at afstem-
ningen var bindende.  Med andre ord er den kun vejledende for repræsentantskabet, hvor den
skal til endelig afstemning.   Alle tre kredses repræsentantskaber skal stemme for, før at de
kollegiale vedtægter kan ændres.  Indtil videre har de stemt for bortfald i Århus, men man mang-
ler at stemme i Odense, og i repræsentantskabet i København.

Det hævdes, at der er for få vagter og at §8 er en hindring for medlemmerne kan få arbejde.
Det argument holder ikke, da der er et stort marked indenfor det offentlige sundhedsvæsen at
opdyrke.

Allerede i 1815 har der stået i lægeløftet, at læger skal yde lige samvittighedsfuld omsorg for rige
og fattige. Skal devisen nu være hellere rig og rask end syg og fattig ?

Indre organer
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Ja, i de forgangne to uger er det simpelthen væltet ind med interessante digte. Store postsække med
disketter fylder lokalet og hele vores e-mail system har været ved at bryde sammen. Jeg har slet
ikke nået at læse alle de digte, som alle jer, der går rundt med små poeter begravet dybt i jeres hjerter,
har nedfældet. Ha, ha dårlig spøg til side. Hvis ikke snart I tager jer sammen må jeg jo skrue bissen
på næste uge og trykke nogen af de digte den kære Strunge skrev kort før sin død, og så kan det
faen galemig nok være I får røven på komedie. Hvis der er nogen der er bange for at aflevere deres
digte af frygt for repressalier, så kan de være ganske rolige. Undtagelsesvis vil vi nemlig gerne
acceptere anonyme indlæg.

Denne uges digt vil de fleste af jer nok kunne huske fra Politikens sommermagasin. Det er skrevet
af Kristen Bjørnkjær og blev først set i samlingen, Kærestesorg, fra 1976. Vi bevæger os i 70�ernes
bekendelsesgenre, som hører til blandt de letforståelige. Nu er I dog efterhånden så øvede at vi
snart må finde noget der kræver bare en lille smule tolkning.

H vis du forlader mig
så gør det hurtigt, resolut
og uden falsk medlidenhed
forlad mig med et hug
der kapper alle bånd
forlad mig i en afgrund
hvorfra man kun kan klatre opad
(Og dog?
Man risikerer jo at blive dernede
og aldrig komme op
måske er det alligevel for hårdt?
Jeg vil bede dig om noget andet)
Hvis du forlader mig
så gør det blidt og nænsomt
og ikke pludseligt med voldsomhed
chokerende og lammende
gør det blidt og nænsomt
og helst i små portioner
langsomt - så jeg kan vænne mig til tanken
(Og dog?
Det er under alle omstændigheder ubehageligt
Noget der gør ondt
Så hvorfor trække pinen ud?
Ja, hvorfor sætte sig selv i den situation?
Nu har jeg det:)
Forlad mig tidligt
forlad mig i min ungdom
før vi lærer hinanden at kende
ved en fest, hvor vi begge to er
Lad mig møde en anden end dig
hvis du alligevel vil forlade mig
Forlad mig i min barndom
en tidlig solskinsmorgen
hvor alle køer er sat på græs
og jeg endnu er en lille dreng
der leger i en sandkasse
åh kære
jeg tror jeg dør
hvis du forlader mig
tag mig med
kan du ikke bare ta� mig med
hvis du forlader mig?

Red./STA

Ugens digt

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

Forslaget blev stillet af Peter Svenningsen og Andreas Lundh

Andreas Lundh startede med at indlede punktet med at fortælle at årsagen til denne ændring var
at man gik over til en mere demokratisk form, hvor bestyrelsen afspejlede medlemmerne og ikke
repræsentantskabet.  Der var stor snak om demokrati, en bestyrelse der blev underkendt af repræ-
sentantskabet og Brian Bjørns favoritemne Folketinget og Kommunalpolitik.  Endnu engang
gjord det tidligere KKR-medlem Dines sig bemærket ved flittigt at deltage i debatten.

10 stemte for ændringsforslaget
30 stemte imod ændringsforslaget

Hvorefter ændringsforslaget bortfaldt.

Afstemning om §11a, stk. 4

Forslag til ny formulering

§ 11A, stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen,
der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gen-
nemsnitspulje for de SPV-ere,   der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder
i hold; og én samlet pulje for de cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der arbejder i
hold.
Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR, med fastsatte
udbetalingsterminer i januar.

Ny § 11 a, stk. 6.
Bestyrelsen skal drage omsorg for at efterreguleringer af løn samt andre ligende udbetalin-
ger skal forgå i årets første måned.

Forslaget blev stillet af Daniel Rothenberg

Daniel Rothenberg startede med at indlede ved at fortælle om at folk ikke kunne nå at framelde SU
i tide når efterreguleringen faldt så sent.  Der var stor diskussion og det blev bl.a. oplyst af dirigen-
ten at han via sin viden om Obligationsret ikke fandt det lovligt at lave en sådan ændring. Det
lykkedes dog til sidst at komme til enighed.  Brian Bjørn udarbejdede på opfordring af salen, en
indstilling til repræsentantskabet med følgende formulering.

Generalforsamlingen opfordrer Repræsentantskabet for FADL, Københavns Kredsfor-
ening til:

1) At søge overenskomstforhandlinger afsluttet inden overenskomstperiodens udløb.

2) I de tilfælde hvor dette ikke er muligt

a) At gøre perioden mellem overenskomstens indgåelse og udbetalingen af efterreguleringen
kortest mulig.
b) Tidligst muligt at annoncere efterreguleringen og om muligt anslå dens størrelse for det
enkelte medlem.

Denne behandling var Daniel Rothenberg enig i hvorefter han lod sit ændringsforslag frafalde.

8. valgtaler.

Det var kun de hardcore medlemmer der blev og hørte eller fremførte valgtalerne. Nu skal vi ikke
fremføre valgpropaganda her (stem på liste I) og vi overlader jer til at læse valgmok.  Der var 23
opstillede til repræsentantskabet, hvorefter der blev kampvalg til de 21 poster.

Herefter sluttede vi generalforsamlingen af med et indslag af etnisk karakter. Det lykkedes os at
booke de efterspurgte rumanske prût. Salen var begejstret og de havde til dagens anledning
udvidet showet med et par stunts.

Endelig kom de legendariske Pizzaer fra Castello, dog var der opstået diverse kommunikations-
problemer arrangørerne og pizzadamen imellem hvorefter der ikke var �ekstra ost�, hvilket ellers
er kutyme til ethvert pamperarrangement.

9. Eventuelt.

Flere medlemmer har ønsket at kontingentbetalingen kunne foregå pr. kvartal.  Her informerede
Peter om PBS.  FADL stiler mod at kunne overgå til betalingen af kontingent via PBS fra februar
�99.   Hvorefter vi vil arbejde med muligheden for at betale pr. kvartal.

Generalforsamlingen sluttede med at en yndig blondine fra salen meldte sig helt uopfordret til at
agere �Miss Fortuna� i lodtrækningen om to præmier.
Anne Sofie Menck(som tilfældigvis også var Miss Fortunas navn) vandt to billetter til �Først
bliver man jo født� og Maja vandt to billetter til �Harlem Globetrotters� i Brøndbyhallen.

Indre organer & Lyrik

(desværre gør MOK�s efterårsferie dette indlæg til en lidt forsinket forestilling)

HVORDAN KAN DET VÆRE AHVORDAN KAN DET VÆRE AHVORDAN KAN DET VÆRE AHVORDAN KAN DET VÆRE AHVORDAN KAN DET VÆRE AT SÅT SÅT SÅT SÅT SÅ
MEGET TØJ FORSVINDER NEDE FRAMEGET TØJ FORSVINDER NEDE FRAMEGET TØJ FORSVINDER NEDE FRAMEGET TØJ FORSVINDER NEDE FRAMEGET TØJ FORSVINDER NEDE FRA
KLUBBEN?KLUBBEN?KLUBBEN?KLUBBEN?KLUBBEN?

Problemet er endnu engang kommet i mit søgelys efter at jeg tors. 8/10 efter P8�ens i øvrigt
udmærkede arrangement pludseligt stod og manglede mit overtøj (igen). Det vil sige: En fremmed
person havde taget min jakke indeholdende mit halstørklæde, min hue, mine hansker og mine
cykellygter. Hvorfor? I løbet af de snart 3 år jeg har studeret på Panum har jeg indtil videre mistet
effekter til en værdi af ca. 4.000kr. Hvordan kan det være meningen? Jeg kan forstå; at man kan
være så stiv at det glipper. Men: når du bli�r ædru så aflever lortet nede i klubben. (For satan). Jeg
har mistet en masse tøj, og jeg er snart træt af det.

I bagklogskabens (bagstivhedens?) lys må jeg erkende at jeg engang på tilsvarende (?) måde er
kommet til at låne en jakke, som faktisk ikke engang var min egen (som jeg så pænt afleverede
næste dag). Så derfor indbyder jeg til & foreslår generel amnesti for tilbagelevering af �lånte�
genstande, især mine. Så bare smid lortet nede i klubben. Tak. Tak. Tak.

Jakob Højlund, 605, tlf.: 3526 8588

Højlunds hjørne
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TIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆG
prprprprpr. 1. april 1997. 1. april 1997. 1. april 1997. 1. april 1997. 1. april 1997

VAGTKATEGORI SPV VT DIA/CARD MVS
HS AMT HS AMT HS AMT HS AMT

TIMELØN
Dagtimer 93,89 93,99 97,92 98,02 101,96 102,08 104,88 105,00
Aften/nattimer 101,49 101,61 105,86 105,97 110,23 110,35 113,38 113,51
Overtimer 140,84 140,99 152,94 153,12 157,32 157,50
Søndag/helligdagstimer 140,84 140,99 146,88 147,03 152,94 153,12 157,32 157,50

TILLÆG
Nattillæg (17-06) 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99
Lørdagstillæg (12-24) 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38
Mandagstillæg (00-04/06) 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38
Søn./hell.-tillæg (00-24) 46,95 47,00 48,96 49,01 50,98 51,04 52,44 52,50

Gennemsnitsløn 120,90 120,90 125,10 125,10 127,86 127,86 127,86 127,86

SPECIELLE TILLÆG
Køle/varme - dag 23,47 23,50 24,48 24,51 25,49 25,52 26,22 26,25
Køle/varme - nat 25,37 25,40 26,47 26,49 27,56 27,59 28,34 28,38
Køle/varme - søn/hell. 35,21 35,25 36,72 36,76 38,24 38,28 39,33 39,38
Psyk-tillæg 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Hjemmetillæg 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Børnetillæg 3,15 3,15
Kitteltillæg 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Udrykning 100,17 100,28 100,17 100,28 100,17 100,28 100,17 100,28

HOLDTJENESTE
Holdlederhonorar 648,97 649,67 648,97 649,67 648,97 649,67 648,97 649,67
Holdtillæg pr. døgn 363,47 363,86 363,47 363,86 363,47 363,86 363,47 363,86
Holdtillæg pr. time 15,14 15,16 15,14 15,16 15,14 15,16 15,14 15,16

SPECIELT
Rådighedstjeneste 32,64 32,67
Standardtransportgodt.

TIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆG
prprprprpr. 1. oktober 1997. 1. oktober 1997. 1. oktober 1997. 1. oktober 1997. 1. oktober 1997

VAGTKATEGORI SPV VT DIA/CARD MVS
HS AMT HS AMT HS AMT HS AMT

TIMELØN
Dagtimer 98,07 98,17 102,28 102,39 106,49 106,60 109,77 109,89
Aften/nattimer 106,01 106,13 110,56 110,69 115,12 115,24 118,67 118,80
Overtimer 147,11 147,26 159,74 159,90 164,66 164,84
Søndag/helligdagstimer 147,11 147,26 153,42 153,59 159,74 159,90 164,66 164,84

TILLÆG
Nattillæg (17-06) 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99
Lørdagstillæg (12-24) 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38
Mandagstillæg (00-04/06) 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38
Søn./hell.-tillæg (00-24) 49,04 49,09 51,14 51,20 53,25 53,30 54,89 54,95

Gennemsnitsløn 125,80 125,80 130,13 130,13 133,03 133,03 133,03 133,03

SPECIELLE TILLÆG
Køle/varme - dag 24,52 24,54 25,57 25,60 26,62 26,65 27,44 27,47
Køle/varme - nat 26,50 26,53 27,64 27,67 28,78 28,81 29,67 29,70
Køle/varme - søn/hell. 36,78 36,81 38,36 38,40 39,93 39,98 41,16 41,21
Psyk-tillæg 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Hjemmetillæg 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Børnetillæg 3,15 3,15
Kitteltillæg 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Udrykning 100,17 100,28 100,17 100,28 100,17 100,28 100,17 100,28

HOLDTJENESTE
Holdlederhonorar 648,97 649,67 648,97 649,67 648,97 649,67 648,97 649,67
Holdtillæg pr. døgn 363,47 363,86 363,47 363,86 363,47 363,86 363,47 363,86
Holdtillæg pr. time 15,14 15,16 15,14 15,16 15,14 15,16 15,14 15,16

SPECIELT
Rådighedstjeneste 34,09 34,13
Standardtransportgodt.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 12/10-1998 - 18/10-1998

ma tir ons tor fre lør søn ial %
07-15
bestilt 8 8 12 8 10 17 7 70
udækket 1  0 0 0 0 1 0 2 3

15-23
 bestilt 21 11 16 9 18 8 5 88
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23-07
bestilt 20 12 12 14 13 5 9 85
udækket  0 0 0 0 0 0 0 0 0

ialt
bestilt 49 31 40 31 41 30 21 243
udækket 1 0 0 0 0 1 0 2 1

dæknings %
98 100 100 100 100 97 100

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 dæknings-
procenten har været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor
stor dækningsprocenten har været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:   12/10-1998- 18/10-1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold

6 5 3 1 1 2 3

arbl. vagter
18 16 11 5 3 4 8 65

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 FRAMEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRAMEDDELELSER FRA
VVVVVAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge 43

TTTTTræffetider:ræffetider:ræffetider:ræffetider:ræffetider:

 onsdag d. 21.10 klokken 13-14
 fredag d. 23.10 klokken 13-14
 mandag d. 27.10 klokken 14-15

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

Vagtbureauet

Vagtbureauet
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TIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆG
prprprprpr. 1. april 1998. 1. april 1998. 1. april 1998. 1. april 1998. 1. april 1998

VAGTKATEGORI SPV VT DIA/CARD MVS
HS AMT HS AMT HS AMT HS AMT

TIMELØN
Dagtimer 100,04 100,23 104,34 104,53 108,64 108,85 111,83 112,04
Aften/nattimer 108,14 108,35 112,79 113,00 117,44 117,67 120,89 121,12
Overtimer 150,06 150,35 162,96 163,28 167,75 168,06
Søndag/helligdagstimer 150,06 150,35 156,51 156,80 162,96 163,28 167,75 168,06

TILLÆG
Nattillæg (17-06) 17,21 17,24 17,21 17,24 17,21 17,24 17,21 17,24
Lørdagstillæg (11-24) 20,67 20,71 20,67 20,71 20,67 20,71 20,67 20,71
Mandagstillæg (00-04/06) 20,67 20,71 20,67 20,71 20,67 20,71 20,67 20,71
Søn./hell.-tillæg (00-24) 50,02 50,12 52,17 52,27 54,32 54,43 55,92 56,02

Gennemsnitsløn 127,57 127,57 132,67 132,67 134,68 134,68 134,68 134,68

SPECIELLE TILLÆG
Køle/varme - dag 25,01 25,06 26,09 26,13 27,16 27,21 27,96 28,01
Køle/varme - nat 27,04 27,09 28,20 28,25 29,36 29,42 30,22 30,28
Køle/varme - søn/hell. 37,52 37,59 39,13 39,20 40,74 40,82 41,94 42,02
Psyk-tillæg 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
Hjemmetillæg 1,67 1,68 1,67 1,68 1,67 1,68 1,67 1,68
Børnetillæg 3,21 3,22
Kitteltillæg 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Udrykning 102,19 102,38 102,19 102,38 102,19 102,38 102,19 102,38

HOLDTJENESTE
Holdlederhonorar 662,03 663,27 662,03 663,27 662,03 663,27 662,03 663,27
Holdtillæg pr. døgn 370,78 371,48 370,78 371,48 370,78 371,48 370,78 371,48
Holdtillæg pr. time 15,45 15,48 15,45 15,48 15,45 15,48 15,45 15,48

SPECIELT
Rådighedstjeneste 34,78 34,84
Standardtransportgodt.

TIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆGTIMELØNNINGER OG TILLÆG
prprprprpr. 1. oktober 1998. 1. oktober 1998. 1. oktober 1998. 1. oktober 1998. 1. oktober 1998

VAGTKATEGORI SPV VT DIA/CARD MVS
HS AMT HS AMT HS AMT HS AMT

TIMELØN
Dagtimer 101,49 101,68 105,85 106,05 110,21 110,40 113,35 113,55
Aften/nattimer 109,72 109,92 114,43 114,64 119,14 119,35 122,54 122,75
Overtimer 152,24 152,52 165,32 165,60 170,03 170,33
Søndag/helligdagstimer 152,24 152,52 158,78 159,08 165,32 165,60 170,03 170,33

TILLÆG
Nattillæg (17-06) 17,46 17,49 17,46 17,49 17,46 17,49 17,46 17,49
Lørdagstillæg (11-24) 20,97 21,01 20,97 21,01 20,97 21,01 20,97 21,01
Mandagstillæg (00-04/06) 20,97 21,01 20,97 21,01 20,97 21,01 20,97 21,01
Søn./hell.-tillæg (00-24) 50,75 50,84 52,93 53,03 55,11 55,20 56,68 56,78

Gennemsnitsløn 129,45 129,45 134,60 134,60 136,63 136,63 136,63 136,63

SPECIELLE TILLÆG
Køle/varme - dag 25,37 25,42 26,46 26,51 27,55 27,60 28,34 28,39
Køle/varme - nat 27,43 27,48 28,61 28,66 29,79 29,84 30,63 30,69
Køle/varme - søn/hell. 38,06 38,13 39,69 39,77 41,33 41,40 42,51 42,58
Psyk-tillæg 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Hjemmetillæg 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Børnetillæg 3,26 3,26
Kitteltillæg 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Udrykning 103,67 103,87 103,67 103,87 103,67 103,87 103,67 103,87

HOLDTJENESTE
Holdlederhonorar 671,65 672,90 671,65 672,90 671,65 672,90 671,65 672,90
Holdtillæg pr. døgn 376,17 376,87 376,17 376,87 376,17 376,87 376,17 376,87
Holdtillæg pr. time 15,67 15,70 15,67 15,70 15,67 15,70 15,67 15,70

SPECIELT
Rådighedstjeneste 35,28 35,35
Standardtransportgodt.

ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Nyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPV-hold 1702 -hold 1702 -hold 1702 -hold 1702 -hold 1702 søger to
medlemmer

Holdet skal fungere omkring en mand med Huntington�s Chorea. Arbejdet vil
foregå i hjemmet for at aflaste hustruen.
Arbejdet består i at hjælpe med at give mad og drikke ved synkebesvær, hjælpe
med bad, personlig hygiejne og toiletbesøg samt almindeligt samvær.
Vagterne ligger tirsdage og onsdage fra klokken 8.30 til 15.30.

Krav:
- Minimum 400 SPV-timer
- Stor menneskelig erfaring
- Hjemmeerfaring er en fordel
- Kunne tage vagter fra og med uge 45

Ansøgningsfrist er torsdag den 29. oktober 1998 på vagtbureauet.
Yderliger spørgsmål kan rettes til vagtcheferne på 35 37 88 00 / 35 24 54 04

INTENSIVHOLD 4102INTENSIVHOLD 4102INTENSIVHOLD 4102INTENSIVHOLD 4102INTENSIVHOLD 4102 søger 1 nytsøger 1 nytsøger 1 nytsøger 1 nytsøger 1 nyt
medlemmedlemmedlemmedlemmedlem. afd. 542, Hvidovre Hospital.

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) op

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

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

Ansøgningsfrist:  Torsdag den  29. okt. 1998  kl. 12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

Nyt Dialysehold 4223 i Frederiksværk
Søger 1 medlem

Holdet skal forestå hæmodialyse tre gange ugenligt, mandag - onsdag - fredag,
hos en plejehjemsbeboer 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
Torsdag d.29. oktober 1998, kl. 14.00 på Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger
Kontakt vagtchefen på tlf. 3537 8800 / 3524 5404.

VT-hold 4604 søger 2 nye medlemmer.

Vi passer en 11-årig sølvkanyle-brugende dreng på Amager, med mb. Coutzon
(Cranio-fascia dysostose).
Udelukkende nattevagter fredag og lørdag fra kl. 21.00 - 07.00 samt ferier (jul,
påske, vinter/efterårsferie).

Krav:  Min. 150 VT-timer.
Ansøgningsfrist:  Mandag  den 2/11-1998 kl. 12.00 til VB.
Yderligere oplysninger:  Holdleder Nahid 43 46 39 52

Vagtbureauet
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MSR side nr. 4 • 21. oktober 1998 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Ny studieordning vedtaget !
Studienævnet og Fakultetsrådet vedtog i forrige uge den nye
studieordning for medicin. Efter at have været undervejs i seks år
lykkedes det endelig at skabe enighed om studiets fremtid. Nu man-
gler blot ministeriets dom.
Stor enighed
Den nye studieordning for medicin blev
onsdag den 7. vedtaget af Studienævnet
for Medicin med 9 stemmer for og 1 imod.
Derefter gik ordningen til behandling i
fakultetsrådet fredag, hvor den blev ved-
taget enstemmigt. Det kan således kon-
stateres, at den nye studieordning nyder
stor opbakning i fakultetets styrende or-
ganer; hvilket må siges at være et godt
udgangspunkt for det kommende arbejde
med implementering af studieplanen.

Overblik
Den nye studieordning består af fire dele,
der benævnes som følger:

1. del: Basale medicinske fag
2. del: Integrerede organkurser
3. del: Grunduddannelse i intern

medicin og kirurgi mm.
4. del: Specialeorienteret klinisk

grunduddannelse

Delene repræsenterer forskellige niveau-
er af uddannelse og omfatter følgende
semestre: 1.-2.semester (1.del), 3.-5.se-
mester (2.del), 6.-9.semester (3.del) og 10.-
12.semester (4.del).

Reducering og bachelor
Som den kvikke læser nu har bemærket
skal det understreges, at den nye studie-
ordning faktisk lever op til Undervisnings-
ministeriets krav om at reducere studiet
med et semester. Næsten alle fag er
reduceret – kun klinikken er friholdt.

Problematikken omkring implemen-
teringen af bachelorgraden er for så vidt
løst. Fremtidige medicinstuderende vil
således blive bachelorer, når de har be-
stået 1. og 2. del samt 1. semester af 3.del
– Måske ikke den skønneste konstruktion;
men dette er nu engang resultatet af en
"bachelor på lægeuddannelsens
præmisser" – som ministeriets rammer
kundgjorde.

Konkret betyder det, at der efter 6. se-
mester skal udvikles en eksamen, der
både tester en del grundlæggende klinik,
men som også kan trække nogle relevante
linjer op fra de første 5 semestre.

Husk at stemme !
Som bekendt er der i disse dage valg til
repræsentantskabet i FADL. Det
Medicinske Studenterråd opfordrer alle
til at bruge deres stemme og være med
til at vælge næste års repræsen-
tantskab i FADL.

Hvilke fag?
De forskellige dele af det nye studium
indeholder en lang række velkendte fag;
men der er også flere nyskabelser. I ho-
vedtræk kan delene beskrives således:

1.del: Basal humanbiologi (nyt), Kommu-
nikationskursus (nyt), Sundhedspsykolo-
gi og alm.medicin, Cellebiologi, Genetik,
Kliniske færdigheder (nyt) og Patobiologi
(nyt).
2. del: Metodelære (nyt), OSVAL1, Inte-
grerede organkurser (nyt), Kliniske fær-
digheder (nyt) og Patobiologi (nyt).
3. del: Integrerede organkurser i intern
medicin, kirurgi og paraklinik (nyt),
Kliniske kurser i intern medicin og kirurgi,
OSVAL2, Medicinsk sociologi mv.
4, del: Neuropsykiatriblok, Neurologi og
neurokirurgi, Psykiatri, Klinisk social-
medicin, Retsmedicin, Integrerede kurser
i intern medicin og kirurgi samt andre
aktuelle fag, OSVAL2, Oftalmologi, Oto-
rhino-laryngologi, Dermatovenerologi,
VKO, Obstetrik og gynækologi, Pædiatri,
Almen medicin og Akut patient.

Nyskabelserne
De vigtigste ændringer er integrationen
på 2. og 3. del af studiet. De klassiske fag
anatomi, biokemi og fysiologi bliver såle-
des samlet i integrerede organkurser;
ligesom paraklinikken integreres med in-
tern medicin og kirurgi i organkurser.

 En meget vigtig nyskabelse er des-
uden, at der gennem hele studiet indføres
"kliniske færdigheder" i nær tilknytning
til semestrenes forskellige fag. Endelig
indføres problembaseret undervisning på
alle semestre – i alle fag.

Nøjagtig plan kan ses på studenterrådet.

Generalforsamling
Onsdag den 21. oktober, kl. 18.00

Mødelokalet (bygning 1.2.15)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidspo-
ster
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse på 5 personer:

- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til FSR
- kontaktperson til studienævn
- menigt medlem af bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eks-
terne udvalg og bestyrelser, herunder
Universitetsbogladens bestyrelse.
10. Nedsættelse af og valg til udvalg
11. Eventuelt

Der vil blive serveret kaffe, the og kage un-
der generalforsamlingen. Desuden vil der
blive arrangeret spisning til de personer,
der ønsker at deltage i det efterfølgende
opstillingsmøde.

Opstillingsmøde
Onsdag den 21. oktober, kl. 20.00

Mødelokalet (bygning 1.2.15)

Dagsorden:
1. Formalia
2. De styrende organer, orientering
3. Opstilling til Studienævnet
4. Opstilling til Fakultetsrådet
5. Planlægning af valgkamp
6. Eventuelt

Under punkt 3 og 4 skal opstillingsform
også bestemmes.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand, Det Medicinske Studenterråd

MSR
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Bogladen

NYE BØGER � PÅ HYLDERNENYE BØGER � PÅ HYLDERNENYE BØGER � PÅ HYLDERNENYE BØGER � PÅ HYLDERNENYE BØGER � PÅ HYLDERNE

Makroskopisk anatomi
På  mange opfordringer har vi nu Rohen et al.: Anatomie des Menschen, 4. udg., 1998, 489 s.,
indb. på lager. Pris: 920,00.

Medicin
Kumar & Clark: Clinical Medicine, 4. udg., 1998, 1326 s., hft. Pris: 480,00 er kommet på hyl-
derne. Bogen har vundet meget stor udbredelse som et stærkt klinisk supplement til Medicinsk
Kompendium.

NYE BØGER � PÅ VEJNYE BØGER � PÅ VEJNYE BØGER � PÅ VEJNYE BØGER � PÅ VEJNYE BØGER � PÅ VEJ

Mikrobiologi
Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi, 2. udg., 1998. Pris: 548,00 skulle udkomme 26.10.98.

Psykiatri
Vestergaard: Psykiatri � en lærebog i voksnes psykiske sygdomme. Ny bog udkommer 26.10.98.
Pris: 298,50

Ortopædkirurgi
Sneppen: Ortopædisk kirurgi, 4. udg., 1998. Den nye udgave skulle være på gaden 26.10.98.
Pris: 665,00.

IMCC
IMCC  MÅNEDSMØDEIMCC  MÅNEDSMØDEIMCC  MÅNEDSMØDEIMCC  MÅNEDSMØDEIMCC  MÅNEDSMØDE
Så er det igen tid til  at få samlet op på de løse tråde. Kom
til IMCC-møde i aften d.21 oktober kl.1930 på IMCC-
kontoret bygning 9.2.2.

Vel mødt!

Venligst og kærligst
Barasa

PUBLIC HEALPUBLIC HEALPUBLIC HEALPUBLIC HEALPUBLIC HEALTH MØDE!TH MØDE!TH MØDE!TH MØDE!TH MØDE!
Da der har været lidt tvivl om datoen for næste møde, bliver det her slået fast med syv-tommer-
søm: Næste PH-møde er mandag den 26/10-98, som altid på IMCC-kontoret, 9.2.2, og til sæd-
vanlig tid -kl.19.
Alle er velkomne.

På gruppens vegne
Marianne

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF PITT AF PITT AF PITT AF PITT AF PIT-----
MØDE D. 28. SEPTEM-MØDE D. 28. SEPTEM-MØDE D. 28. SEPTEM-MØDE D. 28. SEPTEM-MØDE D. 28. SEPTEM-
BER 1998BER 1998BER 1998BER 1998BER 1998
Tilstede: Henrik, Kirsten, Christina V., Nicola, Ann-Britt,
Søren, Lasse, Tine, Birgitte, Malene, Mads.

Evaluering af INFO-mødet. Velkomst til alle de nye PIT�ere. Mødet forløb generelt godt, men de
efterlyste en mere generel information om alle hospitaler. Det blev besluttet at gøre det til et krav
i kontrakten, at PIT�ere skal udfærdige en rapport om opholdet til glæde for efterfølgere, foreløbig
uden at lokke med penge. Christina V. og Nicola laver et udkast til rapporten til næste møde.
Gennemgang af returnerede kontrakter. Alle de udtagne havde returneret kontrakter og ind-
betalt administrationsgebyr, undtagen 1. Pladsen til Maua F2000 blev derfor afsat til Thomas WF
fra Odense. Vi har desuden en ledig plads til Bissamcuttack F99. Denne er endnu ubesat.
Kontinuitet i PIT. Som et forsøg indfører vi mulighed for deltagelse i PIT, allerede inden man er
udtaget til et ophold, for at få kontakt med studerende fra tidlige semestre, der kan være i PIT i
mange år. Belønningen skal være et garanteret ophold på det hospital, på det semester man øn-
sker. Rekrutteringen kan også åbne op for et øget aktivitetsniveau, hvor vi kan opsøge nye PIT-
hospitaler m.m.

Nye kontaktpersoner til hospitalerne. Alle der har været afsted på et PIT-ophold forpligter sig
nu til at hjælpe med information til efterfølgerne. Kontaktpersonen til et hospital vil derfor altid
være den sidst hjemvendte, uanset om man er aktiv i PIT efter hjemrejse.
Skrive breve til hospitalerne. Søren og Mads skriver til hospitalerne om de udtagne for både
F99, E99 og F2000 (Maua).
Næste møde. Næste middag/møde finder sted tirsdag d. 27. oktober kl. 18:00 hos Christina
Virkelyst, Slotsgade 9, 4. th., 2200 N, tlf. 3535 3945. Alle PIT�ere er velkomne. Husk ca. 30 kr.
og vin/øl efter behov! Tilmelding senest søndag d. 25/10.

Til sidst tak til Henrik og Kirsten for lækker og eksotisk mad!
Referat: Mads NB

Basisgrupper

SIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDE
For medlemmer og interesserede ikke-medlemmer
den 2. november 1998 klokken 1600 i 1.2.15

På mødet skal vi diskutere:
· Tilbagemeldinger fra allerede afholdte arrangementer
· Idrætspsykologi
· Knæ-, ankel-, skulderskadekurser
· Julefrokost (Martin H, Christina T)
· Foredrag om doping
· Ugentlig idræt
· Ideer til og tilbagemeldinger om arrangementer i foråret:
· Muskeltræning � Louise
· Højdefysiologi/ Bolivia � Christian
· Eliteidrætsfolks brug af alternativ behandling (evt. med GIM) � Rune
· Besøg på testcenter � Martin
· Idrætsimmunologi � Katja/ Jonas
· Klatrevæg og evt. skovtur � Louise

Mød glad op med et åbent sind�

På vegne af SIMS,
Claus og Jonas

MEDICINERREVYMEDICINERREVYMEDICINERREVYMEDICINERREVYMEDICINERREVY:::::
Der indkaldes til møde onsdag den 21/10 kl 19.00 i Studenterklubben. Her er der sidste tilmelding
til hytteturen, der vil komme til at foregå et unavngivet sted i Nordsjælland fra den 30/10 til 1/11.
Det vil blive uhyggeligt og Halloween-agtigt (medbring ishockeymasker, græskarlamper etc).
Der er stadig åben tilgang for motiverede forfattere, syersker m/k, kulissedesignere og -byggere,
hyggemennesker, praktiske grise mv.
Ref: Til sidste møde blev der af Mendoza og Søren Nosferatu opført en sketch om belastede
natradio-værter, og der blev næsten fundet en titel til Revyen. Status på arbejdet so far: enkelte
sketches skrevet. De opføres selvfølgelig på hytteturen.

STOR LOGOKONKURRENCE
Det er blevet så moderne at holde konkurrencer, og i Medicinerrevyen ser vi os ikke for gode til
også at afholde en sådan.

Vi har brug for et nyt, smart og lækkert logo, der kan stå på vores brevpapir, officielle
meddelelser og billetter, samt ikke mindst vores t-shirts. Logoet vil altså være synligt overalt
hvor Medicinerrevyen nævnes.

Konkurrencebetingelser:
Krav: Logoet laves i A4-format, farver sort/hvid.
Afleveringsfrist: Fredag den 4/12 kl. 12.00 hos mdb-studiesalsvagterne (Morten).
Præmie: 4 revybilletter efter eget valg til revyen i februar �99.
Vinderen får direkte besked og kåres i MOK den 9/12.
Ansatte i FDB og deres familier må ikke deltage i konkurrencen.

Julie/revy

Indre organer
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KRISTNE MEDICI-KRISTNE MEDICI-KRISTNE MEDICI-KRISTNE MEDICI-KRISTNE MEDICI-
NERENERENERENERENERE
samles igjen onsdag 28.10.98
klokken 19.30.
(NB! Merk datoen, da denne er endret.)
hos Sven Frederick Østerhus
Ryesgade 105, 1. Th.
2100  ØST
Tlf: 35 55 34 14.
Alle er velkomne, både gamle og nye.

Mange studerende og undervisere har været generet af støj fra tagrenoveringen.
Ifølge tidsplanen skal arbejdet være færdigt i uge 48.
Håndværkerne er blevet bedt om at undlade brug af larmende værktøj på tagene i tidsrummet
0900 - 1500, og dermed skulle de værste gener i forbindelse med arbejdet undgås.
Desværre kan tagarbejder som det igangværende ikke undværes, og brugerne må derfor væbne
sig med tålmodighed og godt humør.

Christian Jeppesen, studenterrepræsentant i Fysisk Udvalg.

FYSISK UDVFYSISK UDVFYSISK UDVFYSISK UDVFYSISK UDVALGALGALGALGALG

HALLO FOLKENS !HALLO FOLKENS !HALLO FOLKENS !HALLO FOLKENS !HALLO FOLKENS !
Nye tider i klubben
Fra og med Torsdag den 22 oktober åbner klubben klokken 11.00
!!!
Så find madpakken frem og kom ned og hyg i vores allesammens
klub, hvor der - som altid
- er rar musik, aviser, nøgne kvinder, kronhjort, kolde øl/vand og
meget andet.

Bevillinger.
Idet - der trods de utroligt lave priser - er et overskud på driften, deles der penge ud til formål, der
fremmer det studentersociale liv på Panum.
På mandagsmødet den 5 oktober blev det besluttet at støtte følgende studentersociale arrange-
menter:
8000,- til tandlægerevyen
1000,- til Studenterbibliotekets Jakob Holdt foredrag
3700,- til Panumkorets weekendøver
1029,- til et SIMS foredrag om idrætspsykologi
samt en pose god stemning og et endnu ikke fastsat beløb til Marathonrock, hvor de bands der
øver her på Panum spiller op til dans.

Husk at vi holder Halloweenfest den 31 oktober � kom glad og herligt udklædt, som den du har
lyst til at være: Finn Bojsen-Møller, Charley Garbasch eller Tarok / Brødrene Bisp.

Efter lidt diffusionstumult prøver vi at fastholde traditionen med Laaaaaaang Frebar den første
fredag i hver måned dvs. den 6. november og den 4. december, hvor semesteret afsluttes som var
det det sidste i hele verden. Sæt kryds i kalenderen med det samme f.eks:  X eller x

Kjærlig hilsen Husgruppen

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 !

En film af  Måns Herngren og Hannes Holm

Adam & Eva
Torsdag den 22. oktober kl. 20.00

Brandmanden Adam redder den unge Eva ud
af flammerne i et brændende hus. De erklæ-
rer deres kærlighed til hinanden og filmen
ender lykkeligt, tror vi, for dette er kun star-
ten på historien om alle glæder og især kriser,
som Adam og Eva oplever i deres forhold. Ko-
medien er et portræt af generationen om-
kring de 30. Om problemerne ved at få et for-
hold til at fungere, når man samtidig vil være
fri som fuglen.

Længde: 1 time & 35 min.
Censur: forbudt for børn under 7 år
Klip: Sofia Lindgren

Eva & Adam

ER KLUBBEN DUM?ER KLUBBEN DUM?ER KLUBBEN DUM?ER KLUBBEN DUM?ER KLUBBEN DUM?
Jeg har studeret fænomenet i (alt for) lang tid, og efter at have påsat min tænkehat er jeg kommet
frem til denne overraskende konklusion.! Klubben er dum!! Det vil sige at lokalerne i sig selv er
ikke dumme, eftersom jeg ikke tillægger dem nogen selvbevidsthed, da jeg ikke er panteist og
derfor ikke tror på Det Guddommeliges tilstedeværelse i alt naturskabt. Nej, lokalerne vil jeg
nærmest kalde behageligt umælende.
Det er derimod de mennesker, som mener at tilhøre dette etablissement, der er dumme. Det må de
simpelthen være. Derudover er de selvfølgelig også arrogante og bedrevidende og overfladiske,
men primært dumme. Det kan nemt underbygges ved eksempler:

- De sælger øl til latterligt lave priser, hvorefter de i deres filantropiske idioti insisterer på
at    give det diminutive overskud væk til kunderne igen, i form af støtte til studentersociale
arrangementer. Samtidig er de også en flok frelste ideologer, som nægter at modtage løn for deres
bartjanser. ( Jeg må dog bekræfte rygtet om at de får udbetalt en halv million efter hver semester-
startfesterne, hvorpå de tager til Rio i et halvt år til drukorgie, mens Klubben betaler substitutter for
at tage deres eksamener.)
- De holder en masse fester og fredagsbarer, som de insisterer på at rydde op efter, mens
de hårdnakket påstår, at det er hyggeligt at rydde op��..skvadderidioter!!! Selvfølgelig kom-
mer der ikke nogen til deres arrangementer, men alligevel.
- De låner deres, forøvrigt kummerlige, lokaler ud til nærmest hvem som helst, så folk
selv kan holde deres egne meget bedre fester, og score et kæmpe overskud på det.

Værst er det dog til festerne, hvor det går helt galt for dem. For det første sætter de priserne
op��..DOO�..! Derudover insisterer de på at have folk i døren, så man ikke bare kan vade ud
og ind som normalt. Disse dørfolk er ovenikøbet en klike af dyssociale voldsmænd, som tilsy-
neladende kun har denne ene chance hvert halvår for at få afløb for deres mindreværdskomplek-
ser. Man må heller ikke engang lægge sin jakke ud bagved i garderobe-paradiset��.DOO!
Det absolut værste er dog, at de til festerne bruger tendere. Det er en humanoid eksistens som til
klubben til daglig opbevarer i nogle bure ovre hos de rare forskere i dyrestaldene. Disse tendere

Indre organer & Debat
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SÅ GÅR VI IND I DEN SIDSTE UGE, HVOR DERSÅ GÅR VI IND I DEN SIDSTE UGE, HVOR DERSÅ GÅR VI IND I DEN SIDSTE UGE, HVOR DERSÅ GÅR VI IND I DEN SIDSTE UGE, HVOR DERSÅ GÅR VI IND I DEN SIDSTE UGE, HVOR DER
KAN AFLEVERES TIL SCOREBOGEN.KAN AFLEVERES TIL SCOREBOGEN.KAN AFLEVERES TIL SCOREBOGEN.KAN AFLEVERES TIL SCOREBOGEN.KAN AFLEVERES TIL SCOREBOGEN.
Bogen skal i trykken på tirsdag den. 27/10..

Billederne kan/skal afhentes i klubben i dag onsdag kl 16-17 samt torsdag og fredag kl 16-17.
Der skal så laves en tegning af holdet, og den skal afleveres til os SAMMEN med billedet, SENEST
mandag hvor undertegnede er i klubben mellem klokken 16 og 18�

Der er ikke noget der hedder, at komme for sent. Er billedet og tegningen ikke afleveret senest
mandag kl 18.00  ja så kommer holdet ikke i med i scorebogen. Og hvorfor nu dette sure opstød
?? Det skyldes at der i dag (mandag eftermiddag) stadig er nogle der mangler at aflevere adresse-
lister. Det drejer sig om :
- hold 101, 103, 206, 306, 404, 406, 502, 601, 602 og 605 samt enkelte af fase II

holdene. SKYND jer at få dem mailet til Bent@mdb.ku.dk.
Og prøv venligst at skrive den i word eller word perfect og IKKE direkte i mailen som der er
mange der har gjort.

Scorebogsnyt

Overvintringsgruppen OG
OPRÅB TIL ALLE VINTERRUS-OPRÅB TIL ALLE VINTERRUS-OPRÅB TIL ALLE VINTERRUS-OPRÅB TIL ALLE VINTERRUS-OPRÅB TIL ALLE VINTERRUS-
VEJLEDERE...VEJLEDERE...VEJLEDERE...VEJLEDERE...VEJLEDERE...
Der afholdes OG-møde Torsdag den 22. oktober (imorgen) kl. 17.00 i studenterklubben.
Kan du ej komme skal du huske at melde afbud til en af dine OG-psykovenner, eller vi vil få dig
indlagt på røde papirer.
Og da alle er blevet enige om at rykke OG-weekendseminaret, afholdes det alligevel fra fredag
den 30/10 til søndag den 1/11.
Vi ses torsdag

Med venlig hilsen Gordon

adskiller sig fra almindelige mennesker, ved at de har fået sprøjtet acetone ind i de hjernecentre,
som styrer medfølelse og forståelse for andre mennesker, følgelig er de nogle dumme svin. De
ernærer sig ved menneskelig ulykke (=dårlige undskyldninger) og udsmidninger, og de er meget
sultne, da de kun bliver fodret til festerne. Herudover går de rundt og er bagkloge, arrogante og
ÆDRU, hvilket jo er sygeligt.

Spøg til side! Det er heldigvis ikke alle, der har den opfattelse at Klubben. Men på det seneste er
der opstået flere småproblemer i forbindelse med fester i Klubben. Dette er specielt tydeligt for
tenderne. (Ja, jeg er tender, og skal i den forbindelse medvirke i Pernilles Univers i næste uge, hvor
jeg bekender mine synder iført spændetrøje og papirspose på hovedet, mens Pernille holder mig
stangen med en 15000 volts kvægstav).
Vi er temmelig large med det meste i Klubben, undtagen omkring vores pengekasse og vores
BEVILLING. Det er pengekassen der gør, at vi ikke vil have at folk bruger vores baglokale
(hyggerummet) som garderobe. Eftersom vi har fået fastslået at vores pengekasse hverken er en
pyrolyseovn eller har makulerende epitel, har vi måttet erkende at det til tider kæmpemæssige
svind, skyldes alle de kendte og ukendte mennesker, som vælter ind og ud af baren.
Bevillingen er den størrelse der gør, at I kan sidde og drikke bajer,bajer,bajer,bajer,bajer ugen lang
til rare priser. Hvis vi mister den, så kan i få lov til at drikke te,te,te,te,te til i skammer jer. Og hvordan
skulle vi så miste den��? Det gør vi ved at lukke alle mulige knallerter ind uden billet. For så
lukker vi også en dag en rar mand fra Bevillingspolitiet ind, hvorpå han tager vores bevilling og
giver os en bøde i en moderne størrelsesorden.
Vi har nemlig en privat-bevilling, hvilket gør at vi selv kan bestemme, hvem vi vil sælge billetter
til. Det er derfor I skal vise studiekort ved billetkøb. Det er også den der bestemmer at vi ikke må
sælge billetter i døren.
Eksempel:
Filmklubben holdt et kongeligt dansearrangement for to uger siden. Synd at de ikke holdt sig til
de forbudte trin hele natten, men hurra, det var rart, og hold kæft, hvor de 10-12 stakler arbejdede.
De havde været så rare at skrive på forsiden af MOK, med lætlæselige børnebogstaver, at efter
24.00 kom man gratis ind mod forevisning af studiekort��.. De stakkels dørmænd måtte vel
nægte 30 bitre mennesker adgang mellem 24.00 og 02.00.
 Jeg stod også tit i dør i min egenskab af aftenens tender, og det var mam. Jeg blev stopfodret.
Moster-morbiditeten var høj. Det er desværre bare hammersurt at stå og belære og afvise folk,
specielt ens gode venner, når folk udmærket godt kender vilkårene, man bliver faktisk i rigtigt
dårligt humør af det.
Først hælder folk syge undskyldninger ud af ørerne om, hvorfor de har �glemt� deres billet/
studiekort. Derefter går de over til at tale til vores gode hjerte, ha-ha. Så er de pludselig gamle
bekendte: �Det er sgu´da mig der har været på puslingelandsholdet i kajak�, �Du solgte mig en
bajer i sidste uges fredagsbar� og �Jeg var da med på vinterrustur forrige år�, er jo begrundelser,
som fuldstændig opvejer en manglende billet. Sådan noget som at slå på folk i døren er jo også
et stensikkert hit, (det er set). Imponerende er det også at se drenge i KingKong-størrelse svine
50 kg lettere piger til. Og klassikeren med pludselig at spurte forbi dørfolkene og gemme sig i
mængden efterlader altid dørfolkene applauderende med et stort smil på læben. Så får man helt
sikkert lov til at blive inde.

Så er der så en masse mennesker der påpeger at Bevillingspolitiet aldrig kommer ned i klubben.
Dertil kan man sige, at til festerne kommer de jo nok i civil og bliver afvist ligesom alle andre, så
de kan for så vidt have været her en million gange uden at vi ved det. Derudover kom der to
uniformerede betjente ned forrige fredag, angiveligt for at låne et toilet��,mens de nysgerrigt
spurgte til lukketider og den slags, så de er udmærket godt klar over at vi eksisterer.
 Jeg er personlig led ved at afvise folk til festerne, og det er alle de andre der står i dør også, men
hvis det er nødvendigt for at blive ved med at holde fester, så overlever vi også det.

I håbet om at se jer (med billet) til alle kommende arrangementer.
Johan/HG

Stjerneträf

Teksten lyder som følger: 'Til Studenterklubben! Stor knus fra AQUA
Lene'. Ønsker man at se det dyrebare klenodie, kan de beses i klubben
mod forevisning af studiekort og en ren straffeattest.

BETALING :  Når man henter/aflevere sit billede og tegning kan/skal man betale for det antal
scorebøger man har bestilt . Prisen er stadig 50 Kr. pr.stk. Der er nogle hold der kun har afleveret
adresselister men ingen bestilling (antal) Det drejer sig om :
- hold 107, 108, 407, 501, 606, samt nogle af Fase II holdene.
Vi mangler desuden stadig nogle adresselister fra nogle af  de nye vinterhold. Så tutor ! kom i
omdrejning���

Har i spørgsmål her på faldrebet, så mail mig hurtigst muligt
På vegne af scorebogsgruppen.
Bent     (Bent@mdb.ku.dk)

DET HEMMELIGE UDVDET HEMMELIGE UDVDET HEMMELIGE UDVDET HEMMELIGE UDVDET HEMMELIGE UDVALG �ALG �ALG �ALG �ALG �

Skulle man få lyst til at nærlæse mit opstillingsgrundlag i Valg-MOK, vil man opdage, at jeg har
været medlem af et udvalg, som jeg omtaler som �det udvalg�. Det er jo ikke videre præcist, og det
skyldes, at jeg egentlig ville slette sætningen, fordi oplysningen var en tand for kedelig. Da jeg
imidlertid er blevet spurgt nysgerrigt om, hvad det dog er for et spændende, hemmeligt udvalg,
jeg har været medlem af, må jeg jo hellere gå til bekendelse:

Der er tale om det udvalg, der i sin tid udarbejdede fakultetets selvevalueringsrapport i forbindelse
med evalueringen af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Så nu ved du det !

Brian Bjørn
Liste G

Valgflæsk

LENE OG UFFE I HULLETLENE OG UFFE I HULLETLENE OG UFFE I HULLETLENE OG UFFE I HULLETLENE OG UFFE I HULLET
MOKs udsendte igen på pletten...

Mandag  i forrige uge, var vandrehallen på Panum ramme om et stjernetræf uden lige. Vi havde
besøg af to kändisser - selveste Lene Nystrøm og Uffe Buchart. De var, i deres egenskab af
henholdsvis MEGA-stjerne og NOUGAT-stjerne, i gang med en foto-session til det
revultionerende rødstrømpeblad EUROWOMAN.
Et medlem af redaktionen passerede tidligt på aftenen seancen, hvor Lene var ved at fjerne sit
øverste beklædningsstykke, hvorved mammae nullipara blev fremvist. Lene�s assistent prøvede
at dække hende, hvormed Lene udtalte: �...sådan nogle har de vel set før herinde på Panum...�.
Hvilket vi her på redaktionen kun give hende ret i.
Da vores udsendte reporter spurgte om hvorfor de brugte vandrehallen som lokation, udtalte
nougatstjernen: �Vores fotograf har brugt tre uger på at lede efter den rigtige betonbaggrund, og
her på Panum fandt han den bedste beton�.
Ja så ved vi at Panum kan bruges til meget andet end at udklække læger og tandlæger. Tilsidst bad
vi Lene om at skrive en lille hilsen til Studenterklubben der jo tit spiller hendes musik, hvilket hun
så gjorde...

red/Gordon

Debat



16 Så er der pindemadder...


