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J-DAG
ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11
(vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...)

I  STUDENTERKLUBBEN

GLÖGG, ÆBLESKIVER OG JULEKLIP HELE DAGEN
SURPRISE-BARTENDER CA. KL. 15
FRELSENS HÆR KOMMER OG SYNGER CA. KL. CA.
JULEFILM: NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS CA. KL. 16
KOM OG DEKORER VORES JULETRÆ HELE DAGEN
PANUMS BILLIGSTE BAND PRIMETIME SPILLER HITS CA. KL. 23.00
GRATIS SNEBAJERE KL. 23.59

ADGANG KUN MED STUDIEKORT ELLER I FØLGE MED EN DER HAR.
VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT LUKKE DØRENE NÅR LOKALERNE ER FYLDT.

Senest kl. 21 deler vi armbånd ud til de tilstedeværende, og bemander døren. Vær venlig at ac-
ceptere evt. kø, også hvis du har fået armbånd.

(dette indlæg er skrevet med Haettenschweiler)

Kjærlig Hilsen Husgruppen

-Mads



2 MOK
Tryk:
Tryk 16,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR 3. sem. HR
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 10 årg. 31
udkommer

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:

15.00 FCK forhå-
benlig med Brian
Laudrup møder
bonderøvene fra
viborg i Parken
og så skal der
være fest

23.59 falder
den første
sne.... i
Klubben

20,00 P8'n viser
Barbara

19.30 Medicinsk
antroposofisk
studiekreds holder
møde på Kong
Georgsvej 15
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Lederen

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning fase II)

Klinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte)  15.00 � 16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

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

MØDE 09-98,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 09-98,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 09-98,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 09-98,  STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDE 09-98,  STUDIENÆVN FOR MEDICIN
23. SEPTEMBER 1998 KL. 15.0023. SEPTEMBER 1998 KL. 15.0023. SEPTEMBER 1998 KL. 15.0023. SEPTEMBER 1998 KL. 15.0023. SEPTEMBER 1998 KL. 15.00
LOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUTTETLOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUTTETLOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUTTETLOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUTTETLOKALE 9.1.68, PANUM INSTITUTTET

Til stede Nina Grosman, Louise Isager, Poul Jaszczak, Klara Vinsand Naver, Erik Peitersen,
Jørgen Hedemark Poulsen, Simon Serbian.

Endvidere deltog Synne Åberg (studievejl.), Gitte Birkbøll (under personsager) og Grete Rossing.

Afbud John Dich, Olaf Paulson.

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
b. Forhåndsmeritering af studier ved Lunds Universitet
3. Godkendelse af referat
4. Studieplansrevision
5. Kvalitetsudviklingsudvalget
6. Faglig dag
7. Meddelelser
8. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om deltagelse i eksamen miljø- og arbejdsmedicin trods manglende eksamen i
farmakologi blev imødekommet grundet sagens specielle karakter.
En ansøgning om deltagelse i eksamen miljø- og arbejdsmedicin trods manglende eksamen i
farmakologi blev ikke imødekommet, da der ikke forelå tungtvejende grunde.
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt tilladelse til et 4. eksamensforsøg i fysiologi og inte-
greret blev på baggrund af ganske specielle forhold imødekommet. � Den studerende indkaldes
til samtale hos studielederen.
En ansøgning om tilladelse til deltagelse i retentamen i kemi blev imødekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet.

b. Forhåndsmeritering af studier ved Lunds Universitet: Studienævnet besluttede, at man fandt det
acceptabelt at deltage i/gennemføre kurser i Lund, men fastholdt pga de store forskelle i fagenes
fordeling på studierne, at eksaminationen skulle gennemføres i København.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 98-08 godkendt med enkelte rettelser.

ad 4 Studieplansrevision
Studielederen oplyste, at den oprindelige dead-line for det af dekan og studieleder nedsatte studie-
planudvalg var 15. september. Da udvalget påbegyndte arbejdet umiddelbart før sommerferien
havde det ikke været muligt at overholde denne dato.
Oplægget til en ny studieplan, d.v.s. ombrydning af martsplanen samt beregninger af de økono-
miske konsekvenser, forventes færdig til behandling på studienævnets møde d. 7. okt. 1998.
Oplægget udsendes samtidigt til fakultetsrådet med henblik på behandling på et ekstraordinært
møde d. 9. oktober 1998. Planen forventes iværksat 1. sept. 1999.
I forbindelse med omlægningen af undervisningen i psykologi/almen medicin er der sket en
forringelse af undervisningen af odontologistuderende, idet antallet af forelæsninger i psykologi
er reduceret. Fremover vil forelæsningerne indeholde mere generelle dele og den specifikke del
af undervisningen vil blive givet som holdundervisning.

ad 5 Kvalitetsudviklingsudvalg
Udvalget havde været på sit  første afdelingsbesøg. Man havde valgt thoraxkirurgisk

afdeling RT, Rigshospitalet, som  har ry for at være en velfungerende afdeling.  Ved separate
møder var dels afdelingens undervisningsansvarlige lektor/overlæge dels de studerende på af-
delingen blevet interviewet. � Rapport fra besøget er under udarbejdelse og vil blive forelagt
studienævnet når den undervisningsansvarlige samt de studerende har haft lejlighed til at kom-
mentere den.

Næste besøg vil finde sted på en intern medicinsk afdeling.

ad 6 Faglig dag
Faglig dag vil blive afholdt onsdag d. 10. marts 1999.
På vegne af fase II fagene gav Nina Grosman udtryk for, at placeringen af faglig

dag d. 10. marts var uhensigtsmæssig, idet det var ødelæggende for skemaplanlægningen.
Studienævnet fastholdt datoen.

ad 7 Meddelelser
a. Resultatet af den afholdte pre-test i kemi blev omdelt.
b. Studenterne oplyste, at to 6. semesterhold var blevet slået sammen, dvs en holdstørrelse
på 50. Sammenlægningen var angiveligt begrundet i mangel på undervisere. - Sagen undersø-
ges.
c. På grund af ringe fremmøde til undervisningen i almen patologisk anatomi på 8. seme-
ster havde underviserne ved Klinikudvalg Københavns Kommune meddelt, at udeblivelse ville
blive registreret med deraf følgende konsekvenser for de studerende. Undervisningen i patolo-
gisk anatomi er ikke obligatorisk. Dette vil blive meddelt underviserne.
d. Evalueringsudvalget havde holdt møde i uge 38. Der foreligger nu kvantitative resul-
tater vedr.: tidlig almen medicin og sundhedspsykologi (1. sem.), hele5.-6. sem. incl. OSVAL I,
Anatomi II, Biokemi og Fysiologi. Endvidere er nogle ældre undersøgelser vedr. Aspekter af
tandlægeuddannelsen blevet  kvantitativt behandlet og  resultatet er overgivet til studienævn for
odontologi. Udvalget vil snarest videresende det kvantitative materiale vedrørende læge-
uddannelsen til de respektive fag samt efter en analyse udfærdige en rapport med rekommanda-
tioner til studienævnet. Fagene vil desuden blive opfordret til selv at fremsende deres kommen-
tarer.
e. Studielederen meddelte, at Dadl tilbyder de studerende opkobling på Dadl-net til en
favorabel pris.
Det blev endvidere oplyst, at der var udsendt skrivelse til institutlederne med forespørgsel ved-
rørende anvendelse af IT i undervisningen.
f. Torsdag d. 22. oktober kl. 14-15.30 afholder Laboratoriet for kliniske færdigheder et
midtvejsevalueringsmøde.

ad 8 Eventuelt
Erik Peitersen gjorde opmærksom på, at der havde været problemer i forbindelse med

tildelte undervisningslokaler, idet der en gang havde været reserveret et lokale som ikke var stort
nok og en anden gang havde det tildelte lokaler været optaget af anden undervisning.

Jørgen Hedemark Poulsen efterlyste en suppleant til evalueringsudvalget mens Bir-
gitte Rode er på udlandsophold. Louise Isager indtræder.

ref.   Grete Rossing

SYV TROR HVER AND MÆGLERSYV TROR HVER AND MÆGLERSYV TROR HVER AND MÆGLERSYV TROR HVER AND MÆGLERSYV TROR HVER AND MÆGLER
Der foregår adskillige røverier mod 7-eleven butikker i hovedstadsområdet. Røverier skaber
frygt og psykiske problemer for det personale, der bliver udsat for disse. Derfor er der naturligvis
ingen uenighed om, at der skal gøres noget for at beskytte de unge mennesker, der står i butik mod
den traumatiske oplevelse det er, at blive udsat for et røveri.
Denne rørende enighed i befolkningen har politikerne naturligvis, som de blodhunde de er, også
opfattet, og de har øjnet chancen for at score vælgere på den billigst mulige måde: Vi skaber en
fælles fjende, og udviser vilje til at slå hårdt ned på den netop skabte fælles fjende.
I den forløbne weekend var det, det kriseramte konservative folkeparti, der øjnede chancen for
at score vælgere.
En sag om røverier mod 7-eleven butikker blev opsnuset af en snedig konservativ politiker.
Sagen indeholdt alt hvad en vælger magnet bør indeholde:
1) Alle kan blive enige om at der skal gøres noget ved det.
2) Det er let at få hævn over dem, der skaber problemet.
Men denne sag indeholdt endnu en fordel: Dem, der skaber problemet, altså dem, der skal straf-
fes, er de laveste i samfundet, narkomaner mm. Dem interesserer politikerne sig ikke for, de er ikke
potentielle vælgere, så ved at lade det gå ud over narkomaner, løber  de konservative ikke nogen
risiko.
Hvad var så de konservatives værktøj for at undgå røverier?
Hævn, hævn, hævn. Røverne skal straffes hårdere. Dette taler til den laveste fællesnævner hos os
alle, trangen til at få hævn og derved opnå retfærdighed. Men med de opklaringsprocenter politiet
fører sig på denne slags sager har det nok ringe betydning om det er et år eller hundrede år man
kommer i fængsel.
De færreste personer, der er så langt ude, at de røver en butik, der kun ligger inde med få tusind
kroner, har med i overvejelserne, hvad konsekvenserne bliver, hvis røveriet biver opdaget. De
færreste vil, efter at have overvejet problemstillingen, være uenig i at højere straffe nok ikke
hjælper på denne form for kriminalitet.
Hvorfor vælger de konservative så  at komme med et forslag, der så tydeligt strider mod al sund
fornuft? Er de konservative dumme?
Det er der nok nogle, der vil mene. Svaret er nok det modsatte. De konservative er smarte. De
kommer med nogle udtalelser, der taler til det mest nederdrægtige i os alle, og derved får de
muligvis nogle billige stemmer. Men de gør kald på deres værdighed. Det er simpelthen for billigt
et grundlag at kapre stemmer på. Det er desværre blevet meget normalt for politiker at føre politik
på denne måde. Behandlingsgaranti på sygehusene står øverst på partiprogrammet hos K sam-
men med kravet om skattelettelser. to ting, der er populære, men ikke hænger særlig godt sammen,
eller hva�?
Men desværre er de konservative ikke det eneste parti, der fører denne form for luderpolitik udad
til. Hvad er det, der gør at det faktisk er undtagelsen frem for reglen, at et parti i folketinget fører
ærlig politik?
Jeg ser to muligheder. Enten har partierne reelt ikke noget at byde på. Deres tilstædeværelse i
folketinget har kun til formål at give magtsyge personer den magt, de higer sådan efter.
Den anden mulighed er, at de undervurderer deres vælgere. At de mener at deres vælgere er så
dumme, at de ikke kan sætte sig ind i den reelle politik, men må spises af med enkeltsager, der taler
til den indre svinehund eller er ideer, alle kan blive enige om, men egentlig ikke indeholder noget
konkret.
I denne artikel er det gået ud over de konservative. Det er blot fordi det nu en gang er de konser-
vative, der har problemer for tiden, og derfor i særdeleshed er dem, der for øjeblikket markerer sig
med �luderpolitik�, men alle partier fører denne form for politik.
Hvad årsagen end er, må vi nok lære at leve med, at det bliver ved med at være sådan. Vi må lære
at se ud over enkeltsagerne og vælge parti efter deres reelle politik selvom det er svært.
kris/red

MOK & Studiet
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 45, 46 og 47

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

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen ( Ulrik tager
træffetiden i uge 46 )

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt ( Maria tager træffetiden i uge 46 )

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen

Fredag 13.30 � 14.3010.30 � 13.30 Jon Prause  ( Ingen træffetid i uge 46 eller i
uge 47 )

Bemærkninger:
Jes Braagaard holder orlov i november og december måned

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

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

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

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :Gitte Birkbøll. tlf. 35 32 70 92lokale 9.1.41 Pia Henriksen tlf. 35
32 70 93 lokale 9.1.41

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en ½ time ekstra ved samtlige skriftlige
eksaminer.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og med-
deler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er
det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du
meddele det på dette tidspunkt. Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:

Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.

Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet med dokumentation på din ordblindhed, kan du
få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står
der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 25.
september 1998.

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.
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.

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMME-STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMME-STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMME-STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMME-STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMME-
SIDESIDESIDESIDESIDE
Endelig er vi kommet op på beatet og fået vores egen hjemmeside.
Vi har spækket den med nyttige og interessante oplysninger, så check den straks ud!!
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm
Venlig hilsen
Studievejledningen

DU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN
VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.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.

Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase I
INDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMI
FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �FOR MEDICIN-STUDERENDE �
SOMMEREN 1999SOMMEREN 1999SOMMEREN 1999SOMMEREN 1999SOMMEREN 1999

For studerende, der går på 1. semester i efteråret 1998 og skal til kemi-tentamen den 4. februar
1999 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33), senest den 4.
december 1998, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen
på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 4. november � 4. december 1998.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Fordelingen på hold til dette semesters kliniske grundkursus er nu endeligt afsluttet, og listerne
er hængt op på tavlen i vandrehallen. Der er sket enkelte ændringer på grund af de mange for sene
afmeldinger, se derfor efter på listerne endnu en gang.

I vil modtage besked direkte fra klinikudvalgene om program for kurset, mødested og -tid osv.
Skulle nogen blive forhindret i at møde på kurset, skal klinikudvalget eller afdelingen have be-
sked.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

Studiet
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RIV UD OG GEM.

Gode råd om forberedelse til kemitentamen.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
 Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens �riv ud og gem� indlæg om kemi
tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efter-
hånden som du får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamensæt:

Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider.

Almen kemi:

Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver
udenad, eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt:

Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne
om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamensæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:

Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de
efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne
er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:

Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi
Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

Fase II
PENSUM I FARMAKOLOGI - 7. OG 8. SEMESTER

Bemærk venligst nedenstående korrektion til læselisten til lærebogen Basic & Clinical
Pharmacology, B.G. Katzung ed.,
7th ed.
   For pensum indenfor delområdet cancerkemoterapeutika ved farmakologieksamen vinter 1998/
99 og sommer 1999 er nedenstående gældende:

Kapitel 55 til side 905 (The Leukemias) (minus tabel 55-7).

Med venlig hilsen
Nina Grosman

VIGTIGT � til alle studerende på 6. semester og  Fase II

Fristen for rettidig framelding af undervisningen for
forårssemestrene på Fase II er rykket frem til 10. januar.

Med venlig hilsen

Berit Cecilie Brix
Studieadministrationen

Julefrokost d.2/12-1998 kl. 19.00
��for dem der går på 11.semester,
dem der kunne gå på 11.semester
(f.eks. sommerstart 1992)��
..og for 12.semester�...og for 12.semester�...og for 12.semester�...og for 12.semester�...og for 12.semester�.
 er I i tvivl så meld jer til!!!!

Vi gør, som vi plejer med medbragt mad efter aftale. Ved
tilmelding får man at vide, hvad man skal have med. Ved
tilmelding betaler man 25 kr.,  som går til pynt samt
festligt indslag.
For at vi kan arrangere den perfekte julefrokost, er vi
nødt til at have nogle mennesker til at hjælpe med at or-
ganisere barliste, dørliste, oprydning osv.
Derfor holder vi et festudvalgsmøde tordag d. 19/11 �1998
kl. 16.oo i klubben.
Mød talstærk op selv om I har travlt, det har vi alle sam-
men. Vi synes bar vi skal ha´ en julefrokost alligevel!!
Tilmeld dig og betal så hurtigt som muligt og senest da-
gen før til nedenstående personer

Ann Britt 11.semester RH
Jesper Hern 11.semester  KKHH
Christine Wohlfahrt 11.semester KKHH
Pernille Kallerup semsterfri
???? fra Amtet

ORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VORIENTERING OM VALG AFALG AFALG AFALG AFALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II !
Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7.
semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisnings-
sted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet  afholdes

Onsdag den 18. november 1998 kl. 12.15 � ca. 13.00
i Haderup-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
mandag den 11. december 1998 kl. 12.00

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41 eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

Studiet
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KURSUS OM SYGELIGHEDENS OG DØDELIG-KURSUS OM SYGELIGHEDENS OG DØDELIG-KURSUS OM SYGELIGHEDENS OG DØDELIG-KURSUS OM SYGELIGHEDENS OG DØDELIG-KURSUS OM SYGELIGHEDENS OG DØDELIG-
HEDENS HISTORIE  25.-29. JANUAR 1999HEDENS HISTORIE  25.-29. JANUAR 1999HEDENS HISTORIE  25.-29. JANUAR 1999HEDENS HISTORIE  25.-29. JANUAR 1999HEDENS HISTORIE  25.-29. JANUAR 1999
HVER DAG 9.00 - 15.00HVER DAG 9.00 - 15.00HVER DAG 9.00 - 15.00HVER DAG 9.00 - 15.00HVER DAG 9.00 - 15.00

Der er langt fra enighed om årsagerne til udviklingen i sygeligheden og dødeligheden i de seneste
århundreder. Hvilken rolle lægevidenskab, hygiejniske forbedringer, ernæring, boligforhold,
dyrkningsmetoder etc. spiller og har spillet, diskuteres blandt forskere. Der foregår internationalt
endda meget intensive forskningsdiskussioner om udviklingens årsager og mønstre,  også her-
hjemme er emnet genstand for uenighed. I kurset vil forskellige teorier om og undersøgelser af
årsager til ændringer i dødelighed  i forskellige aldersgrupper og af forskellige dødsårsager blive
præsenteret og diskuteret. Underviserne forsker alle inden for området og er ikke alle enige om
hvordan udviklingerne skal fortolkes.

Emner:
Døden i barndommen. Spædbarnsdødelighedens årsager og variationer. Cand.phil. Anne Løkke
Sygdomme og økologiske ændringer i et langt tidsperspektiv. Dr. phil. Peter Christensen
Sygdomme oh økologiske forandringer i Danmark. Dr.phil. Thorkild Kjærgaard
De store folkesygdomme. Ph.d. Anna Elisabeth Brade
Den epidemiologiske transition. Udviklingen i den perinatale dødelighed. Cand.mag., dr.med.
Signild Vallgårda

Undervisningen finder sted på Medicinsk-Historisk Museum i Bredgade 62.

Tilmelding til  Karin Jøhnk, telefon 35 32 38 00, E-mail Karin_Johnk@mhm.ku.dk, fax: 35 32
38 16, adresse: Bredgade 62, 1260 København K.

For lægestuderende er kurset godkendt som VKO-kursus, fem dage.

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKETORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDERFÆRDIGHEDER

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

Åbningstider for LKF
Hverdage Weekend

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

Kurser i LKF
De resterende kurser i dette semester er desværre alle fyldt op. Ring og hør om der er afbuds-
pladser tirsdage ml. 12-14 og fredage ml. 11-13  på tlf 35455407 eller prøv igen på næste
semester!

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.
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

STUDENTERJOB TILBYDESSTUDENTERJOB TILBYDESSTUDENTERJOB TILBYDESSTUDENTERJOB TILBYDESSTUDENTERJOB TILBYDES
A/S ROSCO er et mindre dansk medicinalfirma som producere både humane og veterinære
lægemidler, samt diagnostika til bakterilogisk type-og følsomhedsbestemmelse.
ROSCO ligger i Taastrup tæt ved S-tog stationer.

For øjeblikket har vi 2-3 ledige �studenterjob� primært  ved aftælling af de diagnostikske tabletter.
Det er job med en ugentligt timetal på ca. 15-20 timer, og som ligger i tidsrummet fra kl ca14.00-
20,00.
Timelønnen vil være 90kr.

Kontaktpersoner vil være Lars V. Frederiksen eller Inge Abildgaard på tlf 43 99 33 77.

PSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALPSYKOANALYSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.YSE OG PSYKOTERAPI.
Seminar om forholdet mellem psykoanalyse og
psykoterapi set ud fra Jacques Lacans ideer.

Seminaret ledes af Laurits Lauritsen og René Rasmussen i
samarbejde med Psykoanalytisk Kreds. Det finder sted den anden lørdag i
måneden.
Lørdag d. 14.11.98: Psykoanalyse og psykoterapi v/Laurits Lauritsen og René
Rasmussen.
Tid og sted: Kl. 15.00-17.00 i Vesterbro kulturhus, Lyrskovsgade.

Arrangør: Oplægsholdere og Psykoanalytisk Kreds.

Med venlig hilsen
René Rasmussen

Institut for Nordisk Filologi
Privat:
Guldagervej 24
2720 Vanløse
Tlf.: 38 79 94 91

PERSONER SØGES TILPERSONER SØGES TILPERSONER SØGES TILPERSONER SØGES TILPERSONER SØGES TIL
VIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØGVIDENSKABELIGT FORSØG
PÅ HUDAFDELINGEN PÅ BISPEBJERG
HOSPITAL

Forsøget går kort fortalt ud på at undersøge, hvor hurtigt og hvor solbrun man bliver af forskel-
lige mængder kunstigt sollys afhængigt af hudtypen.
Vi søger derfor personer til 4 forskellige grupper:

1. Skandinaver
2. Personer af syd-/mellemamerikansk oprindelse, evt. spaniere
3. Asiater (japanere, kinesere, indonesere, evt. koreanere)
4. Indere og pakistanere

Udover at tilhøre én af disse grupper skal du opfylde flg. krav:

Du skal være over 18 år og have rask hud.
Du må aldrig have taget solarium.

For deltagelse vil du modtage et skattefrit honorar på ca. 2000 kr.

Der vil være fortestning inden jul, hvor du bl.a. vil få målt, hvor bleg din hud er. Dette måles på
den ene balde.
I løbet af en måned, i perioden jan. - maj 1999, skal du møde op til ca. 10 korte besøg på hud-
afdelingen. Hvis du er interesseret i at deltage og opfylder ovenstående krav, hører vi meget gerne
fra dig snarest muligt på tlf. 35 31 60 36, tirsdag og torsdag fra kl. 16-18 og onsdage fra kl. 11-
13, hvor du også kan få yderligere information.

Stud.med. Mette Henriksen
Professor dr. med.og dr. pharm Hans Christian Wulf
Dermatologisk afd. D 92
Bispebjerg Hospital
2400 Kbh. NV

SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD !SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD !SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD !SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD !SE HER !    OBS !    SUPERTILBUD !
EN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AT STØTTE EN GODT STØTTE EN GODT STØTTE EN GODT STØTTE EN GODT STØTTE EN GOD
SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !SAG � GRIB DEN !

LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY  !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY  !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY  !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY  !!LÆGER UDEN GRÆNSER  OG  NIELS LAN DOKY  !!

 Niels Lan Doky 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

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

Studiet & Annoncer
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KÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNATIONALETIONALETIONALETIONALETIONALE
KONTKONTKONTKONTKONTAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONER

På vegne af Elin Kibsgaard skal jeg oplyse, at Mandag den 9. november er
sidste frist for modtagelse af endeligt underskrevne nye aftaler samt
evt. ændringer til videreførte aftaler under Socrates. Ændringer kan
meddeles til Celine Haastrup, tlf. 353 22918/23896, ceha@adm.ku.dk

FIRST konsultation, 4 december 1998
Pressemeddelelse
Er du interesseret i at få råd og vejledning om relevante EU
forskningsprogrammer, ansøgningsprocedure, projektgennemførelse,
kontaktpersoner etc., kan du få hjælp i en FIRST-konsultation *). Næste
konsultation finder sted:
Fredag den 4. december 1998

Forskningsrådene
Randersgade 60
2100 København Ø

Til stede ved konsultationen er projektlederen for FIRST, FIRST -
medarbejdere samt Danmarks Forskningsråd i Bruxelles.
Målgruppen for konsultationerne er potentielle ansøgere/rådgivere til
EU�s forsknings- og udviklingsprogrammer. Konsultationerne er på 45 min.
Nærmere oplysninger og tilmelding til konsultationerne, som er gratis,
hos FIRST ved Kirsten Wiborg Pedersen, tlf.: 3392 9700. E-mail:
first@forskraad.dk.
*)FIRST er Forskningsrådenes Information om Ressourcer og STillinger

Med venlig hilsen

Bente Pedersen, e-mail: bep@adm.ku.dk
The University of Copenhagen, the International Office, Fiolstræde 24,
P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K, Tel. +45 35 32 39 02, Fax +45 35 32
39 00

FADL
STILLINGSOPSLAGSTILLINGSOPSLAGSTILLINGSOPSLAGSTILLINGSOPSLAGSTILLINGSOPSLAG

Tillidsmand i FADL

I forbindelse med Instrukser for FADL�s Vagtbureau i København, som trådte i kraft den 1.
februar 1997, besluttede FADL�s repræsentantskab  at oprette en tillidsmandsfunktion i fagfor-
eningen FADL. Repræsentantskabet ønskede at tillidsmandsfunktionen skulle dækkes af et korps
på 5 medlemmer, som ikke er indvalgt eller på anden måde er aktive i FADL�s ledelse, men som
gerne har vagterfaring.
Tillidsmandsordningen har nu fungeret i et år, desværre har der kun været ganske få ansøgere til
tillidsmandsstillingerne,  så der er kun blevet ansat 4 tillidsmænd, hvoraf de to af ansættelserne
udløber d. 15. november 1998.
Derfor oplås hermed tre tillidsmandsstillinger og vi håber, at denne annonce vil betyde at FADL
modtager mange ansøgninger, så FADL kan have et fuldt tillidskorps på 5 tillidsmænd. Derfor fat
pennen og skriv er par ord til FADL !!

Som tillidsmand er du ansat af Københavns Kredsforening og refererer direkte til KKR, som har
valgt en kontaktperson til gruppen.

Formålet med tillidsmandsfunktionen:
At kunne deltage i ansættelsessamtaler som foreningens repræsentant på
afdelingshold.

At enkeltmedlemmer, ved henvendelse til kredsforeningen, skal kunne få tildelt en tillidsmand i
forbindelse med en klagesag. Tillidsmanden vil da som medlemmets uvildige bisidder kunne
deltage i møder med modparten (oftest vagtcheferne).

Krav:
· Medlem af KKF
· Godkendt SPV-kursus
· Ikke valgt til KKR eller ansat i anden funktion i FADL
· Forpligter sig ved udvælgelsen til at sætte sig ind i FADL KKF�s vedtægter og

instrukserne for Købehavns Vagtbureau
· Interesse for foreningsarbejde

Tillidsmandsgruppen:
Det tilstræbes at TR-gruppens sammensætning kommer til at repræsentere alle FADL KKF�s
medlemmer, dvs. medlemmer med stor og lille vagterfaring, fase 1 og fase 2.  Det vil være ønske-
ligt at tillidsmandsgruppens kan sammensættes, så den afspejler et bredt udsnit af FADL�s med-
lemmer.

Stillingerne besættes for ét år ad gangen, hvorefter stillingerne slås op igen, men man kan søge
�sin egen stilling�, på lige fod med andre ansøgere.

Spørgsmål kan rettes til:
FADL, Københavns Kredsforenings sekretariat på tlf.  35 39 26 41 eller ved personlig henven-
delse � bygn. l � 2 � rum 20.
Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for tillidsmandsordningen hentes samme sted.

På vegne af repræsentantskabet
FADL, Københavns Kredsforening

SUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERASUBJEKTIVT REFERAT AFT AFT AFT AFT AF
KONSTITUERENDE KKR MØDE PKONSTITUERENDE KKR MØDE PKONSTITUERENDE KKR MØDE PKONSTITUERENDE KKR MØDE PKONSTITUERENDE KKR MØDE PARARARARART 2T 2T 2T 2T 2

Lad mig først benytte lejligheden til en rettelse: Andreas Bjerrum blev ikke valgt som suppleant
til bestyrelsen under part 1, det blev derimod Andreas H. Lund (3. suppleant).

Sidste tirsdag blev KKR endeligt konstitueret og diverse udvalg nedsat, der vil tilstræbe at føre
nogle af de gyldne valgløfter ud i livet samt fortsætte sidste års fortrinlige arbejde. Jeg nævner i
flæng forsikringsudvalget, udvalget for (flere) medlemsfordele og turnusudvalget. Det er endnu
ikke de store visionære planer, der er lagt for dette års KKR, men på landsplan rykker det.

I september mødtes de tre kredse til et visionsseminar, der mundene ud i 6 målsætninger for FADL
på landsplan, der skal tilstræbes realiseret indenfor 2 år. Målsætningerne vil blive beskrevet i et
senere nummer af MOK.

Som altid kan et fyldigere (godkendt) referat findes på sekretariatet.
Margrethe D. Lynggard.

Ansættelse og Aflønning:
I gruppen vælges en �holdleder�, som står for fordelingen af opgaverne blandt de fem tillidsfolk.
Denne vil være den �daglige� kontakt til kredsforeningen, hvortil medlemmerne kan henvende
sig. Holdlederen vil for dette arbejde få et holdledertillæg.
Den enkelte tillidsmand aflønnes med forberedelsestid + VT-grundtimeløn for opgavens varig-
hed. Der ydes naturligvis telefontilskud og FADL dækker også udgifter til transport m.v. Lønud-
gifterne til tillidsmændene betales af FADL, Københavns kredsforening.

Ansøgning:
Ansøgning sendes til :

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3c
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet
Ansøgningsfrist mandag den 23. november 1998.

Indre Organer
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 2 /11-1998 - 8/11-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt            %
07-15
bestilt 5 10 1 6 7 18 11 58
udækket 3 10 1 1 7 2 0 24           41

15-23
bestilt 22 14 14 12 18 11 12 103
udækket 5 2 0 0 0 0 0 7             6,5

23-07
bestilt 16 12 17 15 18 17 12 107
udækket  8 5 3 3 5 0 0 24            22

ialt
bestilt 43 36 32 33 43 46 35 268
udækket 16 17 4 4 12  2 0 55            20

dæk. % 63 50 88 88 72 96 100

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:   2 /11-1998- 8/11-1998

man tirs ons tors fre lør søn         ialt
ledige hold 4 4 4 5 5 6 6
arbl. vagter 8 12 11 15 15 18 18            97
planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18         126

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

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
uge46

TRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDERTRÆFFETIDER
onsdag d. 11/11  klokken 16-17
fredag d. 13/11 klokken 14-15
mandag d. 16/11 klokken 14-15

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

EFTERLEFTERLEFTERLEFTERLEFTERLYSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!YSNING !!!!!!!
Vi har fået 2 indbetalinger til kontingent på kr. 786,-. Det er helt fint, men vi ved ikke hvem der er
afsender, da der intet navn står. Det ene er indbetalt på Gentofte Postkontor den 16. oktober 1998
og det andet i Den Danske Bank den 21.oktober 1998

Hvis det er dig bedes du kontakte Kirsten Carstens på VB.

ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER
Nyt hjemme-SPV-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, person-
lig hygiejne og toiletbesøg samt almindeligt samvær.
Vagterne ligger tirsdage og onsdage om aftenen.

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

Ansøgningsfrist er torsdag den 19. november 1998 på vagtbureauet.
Yderliger spørgsmål (også mht. tidspunktet for afholdelse af vagterne) kan rettes til vagtcheferne
på 35 37 88 00 / 35 24 54 04

INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102
søger nye medlemmer til afd. 542, Hvidovre Hospital.

Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for at vidreudvikle dit kliniske blik og din kliniske
erfaring ved - efter oplæring - at arbejde på lige fod (og ansvar) med intensivsygeplejersker

Metadongiverhold 5501 søger 1 ny MVS�er

Arbejdet består i udlevering af metadon til stofmisbrugere i Københavns amt. Vagterne varer 5-
6 timer, og man møder op - to personer - kl.08.00 i Glostrup. Herfra kører man rundt til forskellige
steder i amtet, og varetager metadonudlevering.

Kvalifikationer:
· personer med MVS kurset vil blive fortrukket.
· have bestået farmakologi og mikrobiologi.
· være på 9. eller 10. semester.
kunne tage min.5 vagter/mdr; også i eksamensperioder.
     have kørekort.
     skal kunne deltage på holdmøde d. 23.11.98 kl. 17.00
Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. november 1998, kl. 12.00 på VB.Ansøger skal henvende sig
Vagtbureauet umiddelbart efter dette tidspunkt. Indsuppleret ansøger skal efterfølgende kontakte
Hold 5501�s holdleder.

Yderligere opl.: Holdleder Jesper Hern, tlf. 3920 1912

Vagtbureauet
Dette indebærer at:
· give medicin
· tage a. punkturer, blodprøver og EKG
· være med til stuegang (fortrinsvis om aftenen)
· være med til kontinuerlig venevenøs hæmodialyse (CVVHD)
· blive oplært i elektronisk kardex (PDM)

Vi forventer at du:
· har ca. 600 VT timer; såfremt der ikke er kvalificerede ansøgerer med 600 VT timer, vil

et lavere timeantal blive taget i betragtning.
· har bestået farmakologi
· kan tage  6-8  vagter om måneden
· er flexibel, selvstændig og engageret
· kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter

Derudover er det ikke af vejen hvis du har taget VTII- og EKG kurset; dette er dog ikke et krav.
Tilsidst: husk på fordelen ved at være på et afdelingshold - du kommer til at kende afdelingens
rutiner og tilegner dig derfor hurtigt kliniske færdigheder.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på afdelingen umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Ansøgningsfrist:  Torsdag den 19. nov. 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 plejehjems-
beboer i Frederiksværk. Holdmedlemmerne vil blive oplært i dialyse metoden på Rigshospitalet
forud for arbejdet på bopælen. Vagterne er af 6 timers varighed og der ydes transportgodtgørelse.

Kvalifikations krav
Min. 150 VT timer, dialysetimer er ikke et krav.
Kunne afholde 4-5 vagter pr. måned også i eksamensmåneder.
Kunne deltage i introduktion på Rigshospitalet torsdag d.26/11-98.
Du skal være flexsibel i dækningen af vagter

Ansøgningsfrist
Torsdag d . 19. november 1998, kl. 14.00 på Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger
Kontakt vagtchefen på tlf. 3537 8800 / 3524 5404.

Permanenthold 4402
søger 1 nyt holdmedlem til �intubering� i december.

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

Iøjeblikket er vi 14 på holdet, 8 kvinder og 6 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne er af 8 timers varighed, ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter med et patientspektrum spændende fra neonatale
hjerteoperede, over coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med
afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografier, m.m.

For at blive �one of us� skal du:
have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne, ikke nødvendigvis, have anden

intensiv erfaring; kunne tage 8- 10 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der
være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase I og det vil være en fordel, ikke
nødvendigt, hvis du har børneholdskurset. Da afdelinge er stor, er det nødvendigt at du er et
tolerant gemyt der er istand til at samarbejde med det øvrige personale i alle tænkelige og - engang
imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle blive på holdet i minimum 1½ år.

Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter, hvoraf 2 er aflønnede.

Der bliver afholdet ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. november 1998 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.



9

PUBLIC HEALPUBLIC HEALPUBLIC HEALPUBLIC HEALPUBLIC HEALTH:TH:TH:TH:TH:
UGANDA COMMUNITY
PROJECT

Her har du muligheden for at opleve et afrikansk sam-
fund på nært hold!
Projektet er lokaliseret i en by udenfor Ugandas hoved-
stad, hvor du vil komme til at bo sammen med tre andre
medicinstuderende.
Projektet drejer sig primært om basal sundhedspleje, forebyggelse af HIV/AIDS samt forbedring
af drikkevandsforsyning.
Du vil komme til at arbejde sammen med lokalt sundhedspersonale herunder ugandanesiske
medicinstuderende.

Projektet henvender sig til medicinstuderende der har studeret i mindst to år. Rotationerne er på
4 uger og der er mulighed for at komme afsted hver måned året rundt.

Interesseret?- Læs mere om projektet på IMCC�s kontor under Public Health,
eller kontakt:

Tina Ivarsson tlf. 35439389e-mail: Ivarsson@mdb.ku.dk

ARRANGØRER AF KURSUS IARRANGØRER AF KURSUS IARRANGØRER AF KURSUS IARRANGØRER AF KURSUS IARRANGØRER AF KURSUS I
TROPEMEDICIN SØGESTROPEMEDICIN SØGESTROPEMEDICIN SØGESTROPEMEDICIN SØGESTROPEMEDICIN SØGES

Hvert år i August måned afholder IMCC-undergruppen �Tropemedicin� et 4 ugers tværfagligt
kursus i international sundhed og hygiejne. Den praktiske styring af kurset varetages af en
gruppe på 8 studerende. Selvom der er lang tid til August, søger vi allerede nu studerende der er
aktive og udadvendte, samt interesserede i at arrangere kurset. Der er ikke tale om et lønnet job,
men som arrangør er man garanteret en plads som deltager på dette meget eftertragtede kursus.
Endvidere får man som arrangør kursets bogpakke gratis. Kurset tæller som VKO-ophold.

Er du interesseret i tropemedicin og/eller arbejde i den 3 verden, kunne du tænke dig at bruge
August 99 på en spændende og personligt udviklende opgave, kort sagt � har du lyst til at være
medarrangør af  Tropekursus 99, så aflever en ansøgning på IMCC-kontoret overfor MDB, eller
mail på las@mdb.ku.dk. Du behøver ikke være aktiv i IMCC i forvejen, og dit studietrin er uden
betydning.

Med venlig hilsen.
Tropegruppen � IMCC.

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT FRA PITT FRA PITT FRA PITT FRA PITT FRA PIT-MØDE D. 27.-MØDE D. 27.-MØDE D. 27.-MØDE D. 27.-MØDE D. 27.
OKTOBER 1998 HOS CHRISTINA VOKTOBER 1998 HOS CHRISTINA VOKTOBER 1998 HOS CHRISTINA VOKTOBER 1998 HOS CHRISTINA VOKTOBER 1998 HOS CHRISTINA V.....

Informationsdag om IMCC d. 4. november.  Mads havde lavet en lysbilledserie som blev
diskuteret og accepteret. På dagen skal der endvidere være stande fra alle IMCC-grupper. Chri-
stina V., Nicola og Lasse lovede at stå for dette, med fremstilling af PIT-foldere og opstilling af
papmache-palmer etc.

Skrive til hospitalerne. Søren Hoff og Mads havde endnu ikke fået dette gjort, og derfor bød Lars
HS sig straks til. Søren og Lars vil derfor i hast sende breve til vores kontakthospitaler med lister
over de udsendte for F99, E99 og (F2000).

Formandsskab. Da Mads bliver kandidat til januar (om guderne vil), er den lykkelige udgang
blevet at Lasse indvilgede i at overtage formandsskabet, evt. med hjælp fra Nicola. De vil desuden
forsøge at ajourføre vores mapper (hvilket er tiltrængt) og på et senere tidspunkt tage initiativ til
at opspore nye PIT-hospitaler.

Julefrokost. PIT�s legendariske julefrokost afholdes fredag d. 4. december kl. 18:30, hos Nicola
Hvidt på Valkendorffskollegiet i Skt. Pedersstræde. Tilmelding skal ske senest onsdag d. 2/12 til
Christina V. (tlf. 3535 3945). Husk drikkelse og penge for middagen, samt en julegave! Ved
julefrokosten skal vi også huske at afsende julepostkort til hospitalerne.

Referat: Mads NB

IMCC
Indre Organer

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 !
Filmklubbens hjemmeside: www.studmed.ku.dk/filmklub

En film af I Nils Malmros

Barbara
Torsdag den 12. november kl. 20.00

Den unge danske præst, hr. Poul ankommer til
Færøernes voldsomme natur.
Han betages, ligesom samtlige andre hankøns-
væsner på øerne, øjeblikkeligt af præsteenken
Barbara.
Ikke uventet leder betagelsen til en hed forelskelse
og giftermål. Men for Barbara er det hellige ægte-
skabe ligeså lidt  forpligtende som hvis hun ikke
havde været gift.

FI L M F A K T A
  Længde: 143 minutter
  Censur:   Ikke oplyst

www.studmed.ku.dk/filmklub
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Det Medicinske Studenterråd indkal-
der hermed til

Fællesmøde
Tirsdag den 17. november 1998

Kl. 15.30, kontoret (1.2.5)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Studienævnsmødet onsdag den 18.

november 1998
4. Tilbagemelding fra semestrene
5. Universitetsbogladens bestyrelse
6. Valgkamp
7. Fællesrådsmøde i Forenede Studen-

terråd
- Det kommende års arbejde
- Forhold til og engagement i

landsorganisationerne
8 Eventuelt

Det Medicinske Studenterråd vil trak-
tere med kaffe, the og kage til mødet.

Ad 3: Studienævnsmødet
Dagsordenen foreligger ikke i skrivende
stund; men sandsynligvis skal der dis-
kuteres afløsningsopgaver (den endelige
behandling af de ny regler), tidspunk-
tet for skrivning af OSVAL I; samt
indtegningsbetingelser i forbindelse
med eksamen i farmakologi. I forbin-
delse med sidstnævnte drejer diskussio-
nen sig bl.a. om de faglige argumenta-
tioner for bindinger mellem
eksamenerne.

Ad 4: Tilbagemelding fra
semestrene
Alle medicinstuderende kan møde op,
og fortælle om stort og småt. Punktet
er beregnet til at opsamle de aktuelle
problemer på studiets mange dele mhp.
videre bearbejdning – eller at sprede
succeshistorierne.

Ad 6: Valgkamp
Valgkampen for Det Medicinske Studen-
teråds spidskandidat i Konsistorium:
Troels Arvin, skal planlægges.
Til både studienævnet og fakultetsrådet
er der igen i år fredsvalg; men en infor-

MSR på nettet !
Det Medicinske Studenterråds web-
sider er nu opdateret igen – og vil
blive det løbende.
Besøg dit studenterråd på nettet:
http://www.studmed.ku.dk/mf/

mationskampagne er oplagt at sam-
menkæde Konsistorie-valgkampen
med.

Ad 7: Fællesrådsmøde i Forenede
Studenterråd
Onsdag den 18. november 1998 afhol-
des der fællesrådsmøde i Forenede Stu-
denterråd (Fiolstræde 10).
På mødet fremlægger det nyvalgte præ-
sidium deres tanker omkring det kom-
mende års arbejde i organisationen.

Desuden skal der diskuteres Forenede
Studenterråds forhold til og engagement
i landsorganisationerne Danske Stude-
rendes Fællesråd (DSF) og Lands-
ammenslutningen af Moderate Studen-
ter (LMS).

Endelig er der udpegning til bestyrel-
sen i Studenterrådets Vuggestue, samt
behandling af eventuelle høringer fra
DSF.

Vel mødt til fællesmødet!

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand
Det Medicinske Studenterråd

Kalender

November
13.-15 Parlamentarikseminar på

Talia, arrangeret. af Forenede
Studenterråd.

17.Fællesmøde, kl. 15.30
18.Studienævnsmøde, kl. 15.00
19. Årsfest på Københavns Universi-
tet

December
1. Fællesmøde, kl. 15.30
2. Studienævnsmøde, kl. 15.00
3. Ligestillingsdag på fakultetet
15.Fællesmøde, kl. 15.30
16.Studienævnsmøde, kl. 15.00
18.Valgresultat offentliggøres

Januar (1999)
12.Fællesmøde, kl. 15.30
13.Studienævnsmøde, kl. 15.00

Årsfest på universitetet

Den 19. november 1998 afholdes den
årlige fest på Københavns Universi-
tetet. Selvom dette ikke (nødvendigvis)
betyder, at der festes ud over det ganske
universitet, så er der dog noget at sætte
kryds i kalenderen for.
Om eftermiddagen afholdes årsfesten i

Universitetes festsal (Frue Plads), hvor
der bl.a. er tale ved Rektor og ved
Forenede Studenterråd (af Mette
Haslund, nuv. studentermedlem af
Konsistorium). Desuden uddeles
undervisningsprisen til årets bedste
underviser på universitetet.

Om aftenen (kl. 19.30) har univer-
sitetet købt hele forestillingen "Fal-
staff" i Det Kongelige Teater.

Udlevering af adgangkort til arr. i
Festsalen og køb af billetter til
forestillingen om aftenen foregår
gennem Forenede Studenterråd (tlf:
3532 3838), 12.-18. november 1998.

God fornøjelse!

MSR
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REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF MØDET AFHOLDT D. 2/11-T AF MØDET AFHOLDT D. 2/11-T AF MØDET AFHOLDT D. 2/11-T AF MØDET AFHOLDT D. 2/11-T AF MØDET AFHOLDT D. 2/11-
98 KL. 16 I 1.2.1598 KL. 16 I 1.2.1598 KL. 16 I 1.2.1598 KL. 16 I 1.2.1598 KL. 16 I 1.2.15

Udover at smage årets første pebernødder, diskuterede vi emner til næste semesters arrangemen-
ter.
De bliver:
- Idrætsimmunologi medio feb.
- Højdefysiologi primo marts
- Besøg på testcenter februar/ marts
- Muskeltræning primo april
- Idrætsdag maj

Startskuddet til årets julefrokost lyder kl 16.00 den 26/11.

Næstkommende arrangement

Foredrag om Doping ved Andreas Hartkopp (passer doping-linien)
d. 24/11 kl.16 i DAM-auditoriet.

Næste møde afholdes i forbindelse med julefrokosten. (Mere om tilmelding senere)

På vegne af SIMS,
Anne Haghfelt
Sekretær

Rusnews
OG-MØDEOG-MØDEOG-MØDEOG-MØDEOG-MØDE
Mandag d. 16/11 kl. 15 indkaldes der til OG-møde, hvor vi slår OG�s fraktioner sammen til een
stor brøk, flytter til Hawaii (Titanic afgår fra 5 gange kaj kl. 15.05) og stemmer Hanne hjem til sin
samling af sønderjydsk aura-billedkunst, hvorpå vi renser hende med en filetteringskniv af rust-
fri atlantisase.

Derudover skal vi lægge planer for, hvornår vi skal planlægge vinterrusturen, og følge op på
rustursudvalgsmødet.

Mvh,

Skvadder-spice og sæbespiser-spice.

Vi rejser!
SÅ ER DET JO SNART JULEAFTEN...SÅ ER DET JO SNART JULEAFTEN...SÅ ER DET JO SNART JULEAFTEN...SÅ ER DET JO SNART JULEAFTEN...SÅ ER DET JO SNART JULEAFTEN...
Som bekendt drager mange danskere til London op imod jul, for at spendere deres surt optjente
penge på det evige gaveræs.
Til de studerende der evt. får en fribillet af far og mor, til en forlænget weekend i London, bringer
vi derfor denne lille liste over mulige steder at opsøge i London når man har fået for meget af
Oxford Street, Covent Garden, Camden Lock og Portebello Road.

Museum of the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
1 Lambeth High Street, London SE1 7JN
Tlf. 0171 735 9141 � 354
Man � Fre 09.30�13.00 Fri entré J
Farmaceutisk historisk museum fra 1842.

Old Operating Theatre, Museum and Herb Garret
9A St Thomas Street, London SE1 9RY
Tlf. 0171 955 4791 eller 0181 806 4325
Tir � Søn 10.00�16.00 Entré L
Storbritaniens ældste overlevende operationsteater. Museummet dækker kirurgiens historie,
sygepleje og plantemedicin fra St. Thomas, Guy�s og Evelina Børne hospitaler.

Royal London Hospital Archives and Museum
Royal London Hospital, St Augustine with St Philip�s Church, Newark Street, London E1 2AA
Tlf. 0171 377 7000 � 3364
Man � Fre 10.00�16.30 Fri Entré J Dog modtages gerne donationer.
Hospitalets er fra 1740, og dets historie fortælles i krypten under hospitalet. Udstillingen omfat-
ter blandt andet gamle kirurgiske instrumenter, sygepleje udstyr m.m.

Science Museum
Exhibition Road, South Kensington, London SW7 2DD
Tlf. 0171 938 8000
Man � Søn 10.00�18.00 Entré L

Har tre permanente udstillinger: �Health Matters�, �Science & Art of Medicine� og �Glimpses of
Medical History�. Derudover har museummet jævnligt mindre temaudstillinger.

St. Bartholomew�s Hospital Archives
West Smithfiels, London EC1A 7BE
Tlf. 0171 601 8152
Man � Fre 09.00�17.00 Efter aftale. Fri Entré J
Grundlagt i 1123. Arkivet har effekter fra 1137 og frem.

Science for Life/ History of Medicine Gallery
183 Euston Road, London NW1 2BE
Tlf. 0171 611 7211
Man � Fre 09.45�17.00 Lørdag 09.45�13.00 Fri entré J
Udstillingen gennemgår biomedicin v.h.a. den nyeste interaktive teknologi.

Two 10 Gallery
210 Euston Road, London NW1 2BE
Tlf. 0171 611 7211
Man � Fre 09.45�17.00 Fri entré J
Galleriets udstillinger viser mødet mellem kunsten og den medicinske verden.

British Red Cross Museum and Archives
Museet er ved at blive ombygget. L
Ønskes yderligere information konakt:
Emma Bond, Curator, 9 Grosvenor Crescent, London SW1X 7EJ
Tlf. 0171 201 5400
Britisk Røde Kors� historie gennem fred og krigstid.

Alexander Fleming Laboratory Museum
St. Mary�s Hospital, Praed Street, Paddington, London W2 1NY
Tlf. 0171 725 6528
Man � Tir 10.00�13.00 Mindre entré J
Reconstruction af Fleming�s laboratorie, hvor han opdagede penicillinen.

Bethlem Royal Hospital Archives and Museum
Monks Orchard Road, Beckenham, Kent BR3 3BX
Tlf. 0181 776 4307
Man� Fre 09.30�17.30 Fri entré J
Unik samling af malerier af kunstnere der har haft psykiatriske lidelser.

British Dental Association
64 Wimpole Street, London W1M 8AL
Tlf. 0171 935 0875 � 209
Kun efter aftale Man� Fre 10.00�16.00 Fri entré J
Henvender sig nok mest til tandlægerne � i ved dem fra den anden ende af Panum. Samling af
udstyr m.m. fra den britiske dental-historie!

Chelsea Physic Garden
66 Royal Hospital Road, London SW3 4HS
Tlf. 0171 352 5646
Åbent April�Oktober Søn 14.00�18.00 Ons 14.00�17.00 Entré L
En af Europas ældste botaniske haver. Grundlagt i 1673 af Apotekerlauget for at undersøge
planters helbredende effekt. Indeholder udstilling der omhandler brug af planter i medicinal-
industrien i dag.

Florence Nightingale Museum
2 Lambeth Palace Road, London SE1 7EW
Tlf. 0171 620 0374
Tir� Søn 10.00�17.00 Entré L
Indsigt i Florence Nightingale�s liv, fra hendes barndom til hendes død. Omhandler bl.a. god
afdeling om Krim-krigen og hendes kamp for at forbedre vilkårene for befolkningen.

Freud Museum
20 Maresfield Gardens, London NW3 5SX
Tlf. 0171 435 2002/5167
Ons� Søn 12.00�17.00 Entré L
Huset hvor freud arbejdede og boede de sidste år af sit liv.

Museum of the Order of St. John
St. John�s Gate, St. Johns Lane, London EC1M 4DA
Tlf. 0171 253 6644
Man� Fre 10.00�17.00 Lør 10.00�16.00 Fri entré J
Gammel ridderorden og deres virke dengang og idag. Vist nok en blandet landhandel.

Museums of the Royal College of  Surgeons of England
35-43 Lincoln�s Inn Fields, London WC2A 3PN
Tlf. 0171 405 3474�3011
Kun efter aftale Man� Fre 10.00�17.00 Fri entré J
Hunterianske Museum, Odontologiske Museum, Patologisk & Anatomisk Museum. Har en del
gamle patologiske og zoologiske præperater.

The Veterinary Museum
The Historical Collections, The Royal Veterinary College, Royal College Street, London NW1
0TU
Tlf. 0171 468 5162
Besøg kun efter aftale! Fri entré J Donationer er velkomne!
Til dyreelskende læger og dyrlæger.

Har du været i udlandet og rendt ind i et museum eller en udstilling,, der kunne have interesse for
MOK�s læsere, er du velkommen til at sende os et indlæg. Og husk at listen også kan bruges som
argument over for forældre, til at de skal betale for en rejse til London.

red/Gordon

Indre Organer
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SABVUKO
1.Endnu et erotisk produkt fra MD-food ?

2.En russisk tevarmer ?
En landsby-høvding i et smukt område i Zimbabwe for en landbefolkning, der har meget brug for DIN hjælp, og

som er en del af et tværfagligt udviklingsprojekt, hvor der bygges latriner, graves brønde, undervises i malaria og
solsikkedyrkning, og hvor du bor i en stråtækt hytte midt i herlighederne ?

INFORMATIONSAFTEN
Informationsaften på Landbohøjskolen om Zimbabwe Udviklingsprojekt torsdag d. 19. November kl. 17, Thorvaldsensvej

40, Frederiksberg. Informationsaftenen vil foregå i Aud. 3.14. Indgang fra Thorvaldsensvej og følg derefter pilene.
ANSØGNING

Sidste frist for ansøgning til rotationerne 3 (fra feb. 99 til aug. 99) og 4 (fra aug. 99 til
feb. 2000) er d. 1. december 1998.

INFORMATION
Yderligere information finder du på IMCC´s homepage: www.imcc.dk eller også på dit IAAS/IMCC kontor.

Spørgsmål kan stilles til:
Dorte Skovbølling Poul Lundsby Jakobsen
Tlf: 35 26 35 93 Tlf: 33 91 38 53
e-mail: skovboll@stud.mdb.ku.dk e-mail: lundsby@dsr.kvl.dk

Band Aid for IMCC


