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MASKERADE III
Lørdag d. 3. april kl. 22.00

i klubben
Adgangskrav:

Billet á kr. 25,-
samt...

Udklædning!

Nu er den her...

Torsdage kl. 15.00,
fredage kl. 14.00 samt

onsdag (lang fredag) 31/3 kl. 14.00
 i klubben

MOK om M
ask 

II:

„..B
evæ

gende..“
Bevægeapparatet:

„..Sagitalt..“

Billetten købes hos:

NedaThy Andreas
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Tryk:
Tryk 16,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR

3. sem. HR

4. sem. HR

Dag

Morgen

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

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: Gordon Jehu & Thy Andresen

Denne                               redaktion:

MOK har
ingen dead-
line da vi
holder påske-
ferie...!!
&  2. sem. HR

MOK
nr. 21 årg. 31
udkommer

MOK foredrag
i bygning 6v/
toiletterne kl.
18.00

En Robinson
vender hjem -
need we say
more...

P8'n viser Dr.
Zhivago kl.
20.00

Fase II
fest
med
Dan-Ita
kl. 19.00
på
stor-
skærm i
klub-
ben.
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Filipe XY

Gordon XY
Torben XY

Anja (praktikant) XX
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Styrende organer
REFERAT NR. 11/99 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 08.02.1999 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Gunnar
Lausten (GL), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant (JP),
ovl. Thomas Lind (TL), læge Anders Bilde (AB), stud. med. Christina Engel (CE), stud. med.
Rikke Sørensen (RS), stud.med Arash Afshari (AA), stud.med. Marianne Jørgensen (MJ),
stud.med. Charlotte Graae (CG), sekretær Birthe Brogaard (BB), studentersekretær Christina Back
(CB).

Afbud fra: ovl. Jens Strøm, ovl. Jens Bagger, afdelingslæge Jørgen Andersen, stud. med. Rune
Mogensen, stud. med. Ghulam K. Nabi

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 10/1999:  Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: a) Valg til Klinikudvalget den 1. april 1999. Vedtægter fra
efteråret 1998 omdeles. Der skal opstilles 6 lærerrepræsentanter og 6 lærersuppleanter. FWH, LW,
GL, JP og TMH og Carsten Lenstrup er villige til at modtage genvalg. OHN ønsker at udtræde af
Klinikudvalget grundet andre opgaver. Thomas Lind er opstillet  som repræsentant for Hillerød
Sygehus, og der skal også udpeges en lærersuppleant. - b) Evaluering af 3.sem. grundkursus.
� brev af 22.01.99 fra JP diskuteres. KLU finder det påkrævet, at kliniske tutorer selv finder
afløsere, hvis de er borte fra afdelingen.

4. Meddelelser fra studenterne: a)  Christina Engel (CE) er valgt til ny næstformand og
Rikke Sørensen (RS)  som personlig suppleant for næstformanden.  Endvidere er  Marianne
Jørgensen indvalgt. � b) CE og RS har udarbejdet forslag til et evalueringsskema for 9. � 13.
semester. De nedsatte arbejdsgrupper vil fremlægge evalueringerne for Klinikudvalget. - c) 12.sem.-
AB har udarbejdet skema til fordeling af eksamensklinikker på 12.semester. De nuværende
kliniktimer i medicin reduceres til 36 timer fra efteråret 1999. � d) Der blev fremsat forslag om
etablering af et minibibliotek med opslagsværk på læsesalen. Der vil blive søgt om budgetmæssig
dækning til indkøb af nogle få, men relevante lærerbøger, som skal være tilgængelig på læsesal-
ene. Det foreslås, at bøgerne forsynes med stålwire, som boltes til reolen.

5. Universitetssekretariatet: a) Der er udsendt kursusoversigt for PBL-undervisning
fra LKF, som alle bør til at deltage i. - b) Der afholdes Faglig dag på Panum den 10.03.1999 og
obligatorisk undervisning må om nødvendigt blive aflyst, hvilket vil blive imødegået i fremtiden.
De involverede undervisere informeres herom, og eventuelle aflysninger vil blive drøftet i sam-
råd med studenterne. - c) BB har udarbejdet prognosetal for efterårssemesteret 1999. d) Kaffe-
automat er opstillet i Universitetssekretariatet på Herlev sygehus. Det er et ønske fra studenterne,
at noget lignende etableres på de øvrige sygehuse, hvilket kan give praktiske problemer m.h.t.
opfyldning, tømning, hærværk m.v.

6. Konkrete sager til drøftelse:  -a) AB foreslår, at der oprettes e-mail og Internet-adgang
uden personligt drev (L) af administrative årsager. - Der udarbejdes brugernavne for samtlige
medicinstuderende i løbet af februar måned.

7. Undervisningsplaner: a) Fordeling af eftermiddagsklinikker for 7.-8.sem. på KAS
Herlev er korrigeret, idet afd. C primært var �faldet ud� af planen, ligesom der skal indarbejdes
timer til kommunikationstræning. � b) Kompensationsmidlerne for afd. E vil fremover blive be-
regnet samlet for afdelingen. � Det skal undersøges, hvorledes fordelingen skal foretages på
KAS Gentofte f.s.v.a. afdeling Y og P samt B og H. � c) Kursus i færdighedstræning er blevet
evalueret meget positivt af studenterne. Lektion 5 �hjerte- og lungestetoskopi v/P.E. Bloch-Thom-
sen foreslås samlet til et hold a� 12  studenter i 2 timer. �  d) Der bør findes et lokale til opbevaring
af fantomer, hvor de studerende kan øve sig  i dagligdagen. � KLU er indstillet på at aflønne en
studentervagt hertil. - e) Der mangler en oversigt fra afd. E, KAS Herlev vedrørende lægernes
varetagelse af kursus i undersøgelsesteknik. � f) BB efterlyser manglende evalueringsskemaer
fra 7.semester-studerende efterår 1998, som skal fremsendes til   SFM, spec. Hillerød-holdet
mangler.

8. Budgetudvalget: a) Kompensationsmidler for 1999 skal udregnes. � BB orienterer
om afholdte møde med Bette Anthoniesen, Sygehusdirektoratet. Der skal udarbejdes endeligt
regnskab for 1998 incl. byggeregnskab for Klinikudvalgets nye lokaler, ligesom der skal udar-
bejdes budget incl undervisningsudstyr for 1999  i samarbejde med økonomichef Bjarne Kri-
stensen.

9. Studienævn for Medicin: Intet.

10. Eventuelt: - a) TMH ønsker optimering af auditoriebetjeningen på KAS Herlev. På
Gentofte er betjeningen ustabil, medens der ikke er problemer på Glostrup og på Rigshospitalet
er der altid en auditoriebetjent til stede ved forelæsningerne. � BB undersøger, hvad der forefindes
af retningslinier for auditoriebetjente og drøfter i første omgang disse med relevante personer. b)
TMH ønsker, at der fremover flages på KAS Herlev i anledning af  receptionen for nye læger og
vil drøfte dette med Sygehusledelsen. � c) TL gør opmærksom på mulige strukturændringer i
Fredensborg Amts Sygehusvæsen, bl.a. vil de elektive operationer blive flyttet fra Hillerød til
Hørsholm Sygehus primo år 2000. TL vil holde KLU orienteret om ændringerne, idet afstanden
fra Hillerød til Hørsholm Sygehus kan påvirke undervisningsforløbet og KLU vil forsøge at
imødegå problemerne. I første omgang underrettes studielederen herom.

Mødet slut kl. 17.10. � Næste møde mandag den  15. marts 1999 kl. 15.15.

Referent

Christina Back /Birthe Brogaard

MOK-foredrag

En Shopper vender hjem

Torsdag den 25. marts kl. 18
Foran toiletterne i bygning 6
Helt gratis adgang

Gordon Jehu & Jon Lykkegaard Andersen
beretter om livet
før, under og efter deres shop-pingtur til
Harzen

OBS NYT TIDSPUNKT!OBS NYT TIDSPUNKT!OBS NYT TIDSPUNKT!OBS NYT TIDSPUNKT!OBS NYT TIDSPUNKT!
Foredraget må desværre rykkes til klokken 18.00, grundet
uforudsete hændelser. MOK undskylder for ulejligheden.

Ny tid
!

Kl.18.00

Kim Magnusson and Anders Thomas Jensen:

THANK YOU VERY MUCH. THANK YOU, THE ACADEMY. THANK YOU

EVERYBODY WHO WENT AND SAW THE SHORT FILMS. MORE OF YOU

HAVE TO GO. AND QUICKLY I WANT TO THANK THE CAST AND CREW

OF THIS FILM. WITHOUT THEM, WE COULDN'T HAVE DONE IT. AND

ALSO ON A  PERSONAL NOTE, I WANT TO THANK MY FAMILY, MY MOM

AT HOME, MY BEAUTIFUL WIFE, MY FATHER WHO I SHARE THIS WITH,

AND LAST, TO SOME PEOPLE OVER HERE WHO HELPED ME OUT. MIKE,

DOC, NEIL AND MISSY, THANK YOU.

Redaktionelt
Og så blev det påske.
Vi må desværre beklageat Mok holder påskelukket. Dvs. at der er deadline for Mok nr. 22 man-
dag d. 5. april.

Og man ventede og ventede...
Men så kom det endelig. Det Medicinske Kompendie bind 1 &  2. Mok var til reception i torsdags,
med forfatterne og forlaget, i det gamle gamle universitetsbibliotek . Der var pindemadder og
rødvin og hvem ved om ikke påskemok vil indeholde en reportage (MOK#22).

Mon de nogensinde svarer...
Ja det bliver spændene at se svaret på Jens-Ulrik Stæhr Jensens åbne brev til Holst, Tranum-
Jensen og Quistorff. Vi håber jo selvfølgelig de læser artiklen og vælger at besvare med et ligeså
åbent brev.

Valgaften...
Afviklingen af årets Oscar-fest  forløb smertefrit. Vi nøjes med at sige tillykke til Anders og Kim
og bringe deres takketale til verden.

Tilsidst vil jeg byde velkommen til vor nye medarbejder her på redaktionen. Anja er på 3. sem, og
nogen vil nok mene at MOK får et tiltrængt friskt pust (af X). På billedet på side to er Anja hende
med kosten.

red/Gordon
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Studievejledningen

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF KLINIKUDVT AF KLINIKUDVT AF KLINIKUDVT AF KLINIKUDVT AF KLINIKUDVALGSMØDEALGSMØDEALGSMØDEALGSMØDEALGSMØDE

Dato: 25. februar 1999
J. nr.: 301-
Fil.navn: i:\stud-adm-studnaev\medicin\moederef\99-03ord
Sagsbehandler: gro

Sag Møde 03-99,  Studienævn for medicin � konstituerende møde
Mødedato 3. februar 1999 kl. 15.00
Sted Lille Mødesal,  Panum Instituttet

Til stede Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen,  Pernille Due, Niels Høiby, Poul Jaszczak, Robert
Jørgensen, Lisbeth Ludvigsen, Klara Vinsand Naver, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.

Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jes Braagaard   (studievejl.),
Berit Brix, Grete Rossing.

Dagsorden  1. Valg af mødeleder
 2. Valg af formand
 3. Valg af næstformand
 4. Valg af studenterrepræsentant til koordinationsudvalget (studielederen er født lærer-
medlem)
 5. Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til ruskursusudvalg
6. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til dispensationsudvalg
7. Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3 studenterrepræsentanter til evalueringsudvalg
8. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til pædagogisk arbejds-
gruppe
9. Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3 studenterrepræsentanter til kvalitetssikrings-
udvalg
10. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til international arbejds-
gruppe
11. Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærerrepræsentanter, 1 studenterrepræsentant, 1 yngre
læge
12. Fastsættelse af mødedatoer for 1999 (fast mødedag)
13. Eventuelt

Poul Jaszczak bød velkommen til studienævnets nye medlemmer og mødet indledtes
med en præsentationsrunde.

ad 1 Valg af mødeleder
Studieadministrator Leif Christensen blev foreslået og valgt.
Leif Christensen konstaterede at mødet var varslet rettidigt og at studienævnet var be-

slutningsdygtigt.

ad 2 Valg af formand
Der var to kandidater til formandsposten. Poul Jaszczak var villig til at modtage gen-

valg. Finn Bojsen-Møller anmeldte sit kandidatur med henblik på at få udsat starten på den ny
studieplan og opnå en bredere tilslutning blandt lærerne i anatomi, biokemi og fysiologi.

Ved den skriftlige afstemning blev afgivet 10 stemmer : 7 for Poul Jaszczak, 2 for Finn
Bojsen-Møller � 1 stemmeseddel var blank. Formand for studienævnet blev således Poul Jaszczak.

Poul Jaszczak overtog herefter mødeledelsen.

ad 3 Valg af næstformand
Finn Bojsen-Møller blev foreslået og valgt.

ad 4 Valg af studenterrepræsentant til koordinationsudvalget (studielederen er født lærer-
medlem)

Simon Serbian blev foreslået og valgt.
(Koordinationsudvalget består af studielederne for Folkesundhedsvidenskab, Human-

biologi, Medicin, MPH, Odontologi samt Ph.D. studienævnet. Fra hvert af studienævnene vælges
tillige en studenterrepræsentant).

ad 5 Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til ruskursusud-
valg

Lærerrepræsentanter: Finn Bojsen-Møller, Poul Jaszczak.
Studenterrepræsentanter: Louise Isager, Bue Juvik.

ad 6 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til dispensa-
tionsudvalg

Lærerrepræsentanter: Asger Dirksen, Steen Sejer Poulsen.
Studenterrepræsentanter: Henrik Stæhr Jensen, Birgitte Schou Rode.

ad 7 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3 studenterrepræsentanter til evalueringsudvalg
Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen, Pernille Due.
Studenterrepræsentanter: Jens Ulrik Jensen, Katrine Bagge Iversen.
Tilknyttede: Nina Grosman (konsulent).

ad  8 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til pædagogisk arbejds-
gruppe

Lærerrepræsentanter: Pernille Due, Poul Jaszczak.
Studenterrepræsentanter: Robert W. Jørgensen, Jens Ulrik Jensen.
Knut Aspegren er tilforordnet arbejdsgruppen.

ad  9 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3 studenterrepræsentanter til kvalitets-
udviklingsudvalg

Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen, Asger Dirksen, Torben Schroeder.
Studenterrepræsentanter: Lars Lindberg, Louise Isager.
Professor Knut Aspegren er tilforordnet udvalget.

ad 10 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter til international
arbejdsgruppe

Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen, Niels Høiby.
Studenterrepræsentanter: Robert W. Jørgensen, Christian Madsen.

ad 11 Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærerrepræsentanter, 1 studenterrepræsentant, 1
yngre læge

Udvalget skal suppleres med en yngre læge. Studienævnet vil blive orienteret om ud-
pegningen.

ad 12 Fastsættelse af mødedatoer for forårssemestret 1999 (fast mødedag)
Følgende mødedatoer blev fastsat for foråret 1999: 24. februar, 10. marts, 17. marts, 7.

april, 28. april, 19. maj, 9. juni, 30. juni.

ad 14 Eventuelt
Under dette punkt blev der gjort opmærksom på Studienævnsseminar, som afholdes i Odense
4.-5. marts 1999. Fra hvert studienævn kan deltage en lærer og en student.

RETTELSE.RETTELSE.RETTELSE.RETTELSE.RETTELSE.
Der havde indsneget sig en fejl i MOK af 17. marts 1999 på side 4 mht.
afmeldingsfristen.

Der står, at man skal (kan) afmelde senest 10 hverdage før eksamen.

Det passer ikke ! - Fra og med sommereksamen 1999 er det vedtaget, at
afmeldingsfristen er nedsat til 5 hverdage.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen

Generelle regler i forbindelse med holdsætning.Generelle regler i forbindelse med holdsætning.Generelle regler i forbindelse med holdsætning.Generelle regler i forbindelse med holdsætning.Generelle regler i forbindelse med holdsætning.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervis-
ningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for
ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Afmeldings fristen er inden d. 15. januar/
1. august for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer kan man blive holdsat på seme-
steret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer
du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit stude-
rende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensations-
udvalget om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt
en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes
med studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i
studievejledningen for yderligere informationer.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekre-
tariatet.

FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 15 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

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

Studienævnet

FORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLERFORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

Studiet
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5 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
1998 i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og eksamensordning. Du kan selvfølgelig
også kontakte studievejlederne.

Du kan nu kontakte studievejledningen 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

Du kan også gå ind på vores hjemmeside på adressen:
www.sund.ku.dk/medicin/STV.htm

Her kan du finde svar på mange almindelige spørgsmålsmat udprinte diverse skemaer.

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

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

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

Orientering om valg af 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
Fredag den 9. april 1999 kl. 14.15 � ca. 15.00
i Teilum-B-auditoriet

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

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
torsdag den 10. juni 1999 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 !

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER

Fordelingen på hold til dette semesters kliniske grundkursus er nu afsluttet, og listerne er hængt
op på tavlen i vandrehallen.

Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. semester fandt sted, skal du straks aflevere din nye
adresse til undertegnede, så klinikudvalget kan sende dig brev om kurset.

Skulle der være behov for at bytte, kan det ske ved at udfylde og aflevere en bytteseddel senest
 onsdag den 24. marts

til undertegnede i lokale 9.1.41. Byttesedlerne kan hentes på opslagstavlen ved kontoret. Der kan
kun byttes, hvis man finder en at bytte med!

Eksamenskontoret modtager kopi af fordelingen, så placering af eksamen så vidt muligt kan ske
hensigtsmæssigt.

Annette JørgensenStudienævnssekretær

UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGIUDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI
Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret overbygningsuddannelse med fokus på de
basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen af den menneskelige organismes
funktion i  sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og blev
positivt evalueret i 1994. Den næste evaluering skal foregå i 1999.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 26 studerende.

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som 3 semestres teoretisk undervisning fulgt
af 2 semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag, lægevidenskabelige redskabsfag og naturvi-
denskabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og celle-
biologi. Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmakologi,
genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på henholds-
vis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
De sidste års specialestudium udføres individuelt under vejledning og afsluttes med en skriftlig
rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på studiet og
den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske arbejde under
specialefasen.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt specialearbejde.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt grundlag kunne forestå forsknings- og ud-
viklingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse med biologiske problemstillinger af
relevans for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på
hospitaler og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad eller tilsvarende med et biologisk orienteret
indhold f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi).
Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt
anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forskningsaktivitet, karakter-
niveau og alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan rekvireres og indsendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76/35 32 75 28
e-mail: mol@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG DEN 6. APRIL 1999 KL. 12.00

DEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRADEMONSTRATORER PÅ DEN MIKRO-TORER PÅ DEN MIKRO-TORER PÅ DEN MIKRO-TORER PÅ DEN MIKRO-TORER PÅ DEN MIKRO-
SKOPISKE STUDIESALSKOPISKE STUDIESALSKOPISKE STUDIESALSKOPISKE STUDIESALSKOPISKE STUDIESAL
Her en oversigt over hvornår der er demonstratorer på den mikroskopiske studiesal i forårs-
semestret 99. Demonstratorerne kan besvare spørgsmål vedrørende den almene histologi  (4.
sem.) og den specielle histologi (6. sem.) (�hvordan ser en �-celle ud?� osv.) og kan give gode
råd til en bedre spotteknik samt afhjælpe differentialdiagnostiske problemer  (Hvordan ser jeg
forskel på � og �).
Alle spørgsmål er velkomne!
Bemærk: På studiesalen opsættes der i ugerne op til spoteksamen �prøvespots�, som er rekon-
struktioner af tidligere eksamener og som udskiftes regelmæssigt. Prøv dem!
Yderligere oplysninger om disse samt om �overlevelseskursuser� mv. på studiesalens opslag-
stavler.

DATO TIDSRUM DEMONSTRATOR
MARTS
Tirsdag  23/3 � 99 11 - 16 Nina Nicolaisen
Torsdag 25/3 � 99 12 - 16 Nina Nicolaisen
Mandag 29/3 � 99 12 - 16 Nina Nicolaisen
Onsdag  31/3 � 99 9 - 13 Nina Nicolaisen
APRIL
Onsdag  7/4 � 99 15 - 18 Nina Nicolaisen
Torsdag 8/4 � 99 14 - 19 Frederik Hengstenberg
Mandag 12/4 � 99 10 - 18 Nolan Mattsson
Tirsdag 13/4 � 99 12 - 19 Frederik Hengstenberg
Onsdag 14/4 � 99 10 - 18 Nolan Mattsson
Torsdag 15/4 � 99 10 - 13 Frederik Hengstenberg
Fredag 16/4 � 99 10 - 18 Nolan Mattsson
Tirsdag 20/4 � 99 10 - 18 Nolan Mattsson
Onsdag 21/4 � 99 10 - 18 Nolan Mattsson
Torsdag 22/4 � 99 9 - 14 14 - 19 Nolan Mattsson Frederik Hengstenberg
Fredag 23 /4 � 99 10 - 16 Nolan Mattsson
Mandag 26/4 � 99 9 - 14 16 - 19 Frederik Hengstenberg
Tirsdag 27/4 � 99 10 - 18 Nolan Mattsson
Onsdag 28/4 � 99 9 - 17 15 - 19 Nolan Mattsson Nina Nicolaisen
Torsdag 29/4 � 99 10 - 21 13 - 21 Nina Nicolaisen Frederik Hengstenberg

Studiet
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LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-
DIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDER
byder velkommen til forårssemesteret 1999
LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske procedu-
rer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateter-
anlæggelse, avanceret genoplivning samt 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.
Også dette semester vil vi afholde kurser i udvalgte kliniske færdigheder. Kurserne foregår tors-
dage ml. 16-20  og i fornødent omfang på tirsdage i samme tidsrum semesteret igennem.

Åbningstider for LKF
HverdageWeekend

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

Åbningstider for LKF & læselokaler i påsken d.v.s. dagene fredag d. 1. april - mandag d. 5. april
(begge dage incl.):

PC-Salen 9-17
Laboratorierne * 9-17

Bøger
EN, TO, MANGE BØGER...EN, TO, MANGE BØGER...EN, TO, MANGE BØGER...EN, TO, MANGE BØGER...EN, TO, MANGE BØGER...
FASE I PRIS
Psychology, Atkinson 10.udg 100,-
Basal anatomi, Egeberg/Matthissen 50,-
Muskeloversigt, FADL 10,-
Kemi 2s (for gymnasiet) 10,-
Strukturer og Mekanismer i organisk Kemi, Gæde/Ulrich  2.udg 25,-
Statestik og Sandsynlighed opgavesamling, Nielsen 3udg 15,-
Biochemistry, Devlin 2.udg 100,-
Principles of Biochemistry, Lehninger 75,-
Biology today and tomorrow, Ward/Hetzel 10,-
Epidemiologi, Foldspang/Juul, 2.udg 150,-
FASE II PRIS
Basic and Clinical Pharmacology, Katzung 4.udg 50,-
Basic Human Immunology, Stites/Terr 95,-
Immunologi -et kompendium, Hansen 2.udg 25,-
Elements of Medical Genetics, Emery/Mueller 7.udg 25,-
Glaxo informationsserie om hudsygdomme 10,-
Basal Patologisk anatomi, Ballegaard 125,-
Psykiatri, Welner 2.udg 90,-
Kortfattet Lærebog i Øjensygdomme, Edmund/Gregersen 100,-
Miljø- og Arbejdsmedicin materialesamling, Hansen/Loft 150,-
Harrison�s Internal Medicine companion handbook, 12.udg 75,-
Gormsens Retsmedicin, Simonsen 7.udg 75,-
Almen Medicin, Bentzen 1.udg 250,-
Tlf: 3315 5743

KIRURGISK KOMPENDIUM SÆLGESKIRURGISK KOMPENDIUM SÆLGESKIRURGISK KOMPENDIUM SÆLGESKIRURGISK KOMPENDIUM SÆLGESKIRURGISK KOMPENDIUM SÆLGES
Kirurgisk Kompendium, nyeste udgave, sælges for kr. 2400,-
Det drejer sig om et næsten ubrugt eksemplar, der fremtræder som nyt.
Henvendelse : Thomas Kümler
Telefon privat indtil 29/3-1999 : 39761161 Telefon privat efter 29/3-1999 : 35261610
Telefon på arbejde : 35456734 E-mail : kumler@rh.dk

KIRURGISK KOMPENDIUM, 2. UDGA, 2. UDGA, 2. UDGA, 2. UDGA, 2. UDGAVE.VE.VE.VE.VE.
Som nyt. 2000,- kr.
Tlf.: 35558003

Fase II
FFFFFASE II- SEM. FESTASE II- SEM. FESTASE II- SEM. FESTASE II- SEM. FESTASE II- SEM. FEST

Mine Damer og Herrer
-sagaen har nået sit sidste afsnit, der er fest på lørdag, skal der siges mere? Tjaa, jaa-lidt.

For de første starter festen klokken syv, hvis man hører til dem, som har lyst til at se fodbold på
storskærm: Danmark vs. Italien.
Så drikkes der velkomstdrinks klokken ca. 21:30.
Hvis vi når at finde et band vil det komme på nu, og spille til midnat.
Derefter skal der disco�es til den lyse morgen, og det er der længe til pga. sommer tids skift, med
hyppige pitstop�s i de to barer, der indtil videre illumineres af temaerne: 70�er & surf.

Billetter koster 50,- kroner, der kan købes i studenter klubben:

Torsdag d. 25. marts klokken 16:00-17:00.
Fredag d. 26. marts klokken 16:00-18:00.

eventuelt tiloversblevne billetter- dem er der nok ikke mange af- vil blive solgt, medens oppyntningen
foregår lørdag efter middag (sådan 12-13 stykker) indtil klokken 18:00.

Husk ingen billet ingen adgang selvom du har glemt den hos din syge faster i Jylland eller dine
svigerforældres hund har ædt den !!?!

Til de søde, rare, dejlige, smukke og ufatteligt lækkre fase-II-semester-fest-udvalg-arrangør-og-
selv-gå-til-fest-medhjælper I er for cool, MEN VI ER IKKE HELT NOK TIL AT KLARE DETTE
BAL, så alle der har lyst til at tilhøre ovennævnte kategori bedes (jeg ér på knæ) dukke op (på)
torsdag den 25. i studenter klubben til sidste møde.

Med venligst, kjærligst og på gensyn
Peter Roy Kirkegaard
10.sem KBH�s amt
Tlf.: 39290015

MAJ
Lørdag 1/5 � 99 10 -16 Nolan Mattsson Frederik Hengstenberg
Onsdag  5/5 � 99 9 - 13 Frederik  Hengstenberg
Tirsdag 11/5 � 99 11 - 16 Frederik  Hengstenberg
Fredag 14/5 � 99 9 - 14 Nina Nicolaisen
Tirsdag 18/5 - 99 9 - 13 Frederik Hengstenberg
Torsdag 20/5 � 99 9 - 15 Nina Nicolaisen
Torsdag 27/5 � 99 10 - 15 Frederik  Hengstenberg
JUNI
Onsdag 2/6 � 99 9 - 19 Nina Nicolaisen
Torsdag 3/6 � 99 9 - 18 Nina Nicolaisen
Fredag 4/6 � 99 9 - 19 Nina Nicolaisen
Mandag 7/6 � 99 9 - 16 Frederik Hengstenberg
Tirsdag 8/6 � 99 9 - 15 15 - 19 Nolan Mattsson Nina Nicolaisen
Onsdag 9/6 � 99 15 - 19 Nina Nicolaisen
Torsdag 10/6 � 99 15 - 19 Frederik  Hengstenberg
Fredag 11/6 � 99 9 - 19 Nolan Mattsson
Mandag 14/6 � 99 9 � 19 9 � 21 Frederik Hengstenberg Nina Nicolaisen
Onsdag 16/6 � 99 12 - 19 Frederik  Hengstenberg
Torsdag 17/6 � 99 9 - 16 14 -19 Frederik  Hengstenberg Nina Nicolaisen
Onsdag 30/6 � 99 9 - 18 Nolan Mattsson
Bemærk: ovenstående demonstratortider  skal ikke forveksles med studiesalens åbningstider,
idet studiesalen også har åbent uden for de anførte tidsrum (men uden en demonstrator til stede)
nemlig  på hverdage fra 9 � 16 i marts (og evt. maj) og (normalt) 9 �19  i semestrets øvrige
måneder.
Se evt. opslag med åbningstider på studiesalsdøren.

Kære internationale kontaktpersoner
Nyt fra Det internationale Kontor, marts 1999 kan ses på hjemmesiden
http://www.ku.dk/sa/inter/
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

*Kun for øvede.
OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Åben for tilmelding
250399 16.00-17.30 Kateter (mand) Ja
250399 18.00-19.30 Kateter (mand) Ja
080499 16.00-17.30 IV-adgang Ja
080499 18.00-19.30 IV-adgang Ja
150499 16.30-19.00 Genoplivning Ja
220499 16.00-17.30 Sutur Ja
220499 18.00-19.30 Sutur Ja
270499 16.30-19.00 Genoplivning Nej
290499 16.00-17.30 Sutur Nej
290499 18.00-19.30 Sutur Nej
060599 16.30-19.00 Genoplivning Nej
110599 16.00-17.30 Sutur Nej
110599 18.00-19.30 Sutur Nej
200599 16.30-19.00 Gynækologi Nej
250599 16.30-19.00 Gynækologi Nej
270599 16.30-19.00 Gynækologi Nej
Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker på tlf 35455407 på hverdage mellem 13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man
tilmelder sig jo større er chancen for at få plads, idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10
op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby i tilfælde af afbud. Hvis man har tilmeldt sig
et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for deltagelse
i øvrige kurser resten af semesteret.
NB: Husk 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

Det Internationale Kontor

Studiet & Bøger
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Annoncer
TO KRANIER SÆLGES:TO KRANIER SÆLGES:TO KRANIER SÆLGES:TO KRANIER SÆLGES:TO KRANIER SÆLGES:
Fra min svigerfar, der er læge, har jeg to menneskekranier i perfekt stand, som jeg nu ønsker at
sælge. Prisforslag pr. stk. 2.000,-.
  Ring til mig på 3535 4631
 Janni Mendahl.

LÆSEMAKKER !!LÆSEMAKKER !!LÆSEMAKKER !!LÆSEMAKKER !!LÆSEMAKKER !!
Læsemakker søges til gennemgang af pensum i Anatomi II, med henblik på sommereksamen
´99.
Kontakt : Joachim  tlf. 39292854-214

FORSVFORSVFORSVFORSVFORSVARETARETARETARETARET
søger kommende lægersøger kommende lægersøger kommende lægersøger kommende lægersøger kommende læger.....
Forsvaret tilbyder lægestuderende, der består kandidat eksamen inden 28 JAN 2000, at blive
uddannet til reservelæge i forsvaret på værnepligtslignende vilkår.
 Uddannelsen består af to dele, og begynder hvert år i februar og august og varer 11 måneder.
 Første del varer fem måneder og foregår på Forsvarets Sanitetetskole, Jægersborg kaserne nord
for København.
 Anden del varer 6 måneder.  Heraf foregår de første fem måneder ved et af hærens regimenter,
der uddanner sanitetsenheder.   Den sidste måned er igen ved Forsvarets Sanitetetsskole.
 Du får løn under hele uddannelsen i form af værnepligtsløn i de første fire måneder. Løn som
sergent i den femte måned, og overenskomstmæssig lægeløn + tillæg i de sidste seks måneder.
 Såfremt du ikke har aftjent værnepligt vil du få løn som værnepligtig løjtnant i de sidste seks
måneder.
 Du kan få fordel ved valg af turnusamt jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 279.
 Yderligere oplysninger kan fås ved Forsvarets Sundhedstjeneste på tlf. 39 77 12 60 eller 39 77
12 63, hvor der kan opnås kontakt med en af forsvarets læger.
 Eller ved kontakt Forsvarets Værnepligt & Rekruttering (FVR) tlf. 44 68 21 77 lokal 5120 eller
5127,
 Brochurer og ansøgningsskema rekvireres ved FVR på tlf. 44 48 21 22 (man-fre 1000-1500
eller Fax 44 66 02 97.
Ansøgningsskema indsendes til,
 FVR, Rekrutteringssektionen
 Flyvestation Værløse, Postbox 145
 3500 Værløse.
snarest og inden 3 MAJ 1999.

SCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIASCHOLARSTIPENDIAT SØGES TILT SØGES TILT SØGES TILT SØGES TILT SØGES TIL
IDRÆTSMEDICINSK PROJEKTIDRÆTSMEDICINSK PROJEKTIDRÆTSMEDICINSK PROJEKTIDRÆTSMEDICINSK PROJEKTIDRÆTSMEDICINSK PROJEKT
Til projekt om �effekt af fysisk træning på skeletmuskulatur og funktionsevne hos ældre kvinder
specielt med henblik på forebyggelse af faldulykker og frakturer� søges snarest en
scholarstipendiat, som er interesseret i at undersøge sammenhængen mellem muskelstyrke, power
(eksplosiv muskelkraft) og funktionsevne hos ældre. Projektet vil introducere stipendiaten til
humane arbejdsfysiologiske undersøgelser og foregå i samarbejde med forskere ved Idræts-
medicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital ( hvor der forefindes 10 videnskabelige
medarbejdere). Der vil også være mulighed for at arbejdet kan benyttes til en OSVAL II opgave.
Interesserede bedes kontakte ph.d. stud. Nina Beyer på tlf. 35 31 30 54 eller fax. 35 31 27 33  eller
e-mail: nb01@bbh.hosp.dk.

ROSKILDE-FESTIVROSKILDE-FESTIVROSKILDE-FESTIVROSKILDE-FESTIVROSKILDE-FESTIVAL �99AL �99AL �99AL �99AL �99
Til Techno-området (gamle dages Deeday scene)  skal vi
igen i år have et �Paramedic Security crew�.
Vi skal bruge ca 35 personer m/k, der har 1.hjælps-erfa-
ring, og i øvrigt er chekkede og rolige personer med
overblik.
Vores opgave er i små hold at være til stede blandt pub-
likum i området (der i år er større end sidste år); se til at
folk ikke har det dårligt (og sørge for dem, der er blevet
det) samt at signalere �dårlig stil� overfor diverse drugs,
narkotika osv.
For at være genkendelig bærer vi veste. Man kommer til at gå rundt med radio, der har kontakt til
en holdleder.
Opgaven er IKKE at være politi eller fuldblods lægekorps (det er der andre til), og en vigtig del
af opgaven er at hygge os med publikum.
Der vil blive tale om i alt ca 16 - 24 timers tjanser fordelt på de tidsrum, hvor der er musik på scenen
(torsdag til søndag).
Du skal kunne være på festivalen fra onsdag aften (dagen før festivalen åbner) til søndag aften
- kan du ikke det, skal du lade være med at søge.
Du får - ud over selvfølgelig billet til Roskilde-festival - adgang til bagscene og medarbejder-
camping, 10 drikkekuponer, 3 måltider og en T-shirt.
Er du interesseret? Send flux en e-mail med et par ord om dig selv til roskildeteam@hotmail.com
Ansøgningsfristen er 15. april (sharp!)
Vi skal bruge navn, adresse, tlf,  e-mail og fødselsdato (ikke sidste 4 cifre!).
Al kommunikation vil foregå via e-mail.
Få en lille appetitvækker på  http://www.roskilde-festival.dk/
Vi ses Niels, Rene & Jakob

LEDIGE  LÆGE-LEDIGE  LÆGE-LEDIGE  LÆGE-LEDIGE  LÆGE-LEDIGE  LÆGE-
VIKARIAVIKARIAVIKARIAVIKARIAVIKARIATERTERTERTERTER
Amtshospitalet i Vordingborg (psyk.) har rettet henvendelse til
FADL�s sekretariat vedrørende følgende ledige vikariater.
Vikariaterne har været annonceret i sidste uge, men er endnu ikke
besat for alle perioderne.

Distrikt Nord mangler 3 lægevikarer i perioden l. maj til 30. septem-
ber 99.
Distrikt Syd   mangler 3 lægevikarer i perioden 1. juni til 31. august
99.

Kontakt venligst FADL�s sekretariat 35 39 26 41 for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
f. FADL�s sekretariat/Linda

Fadl

Vagtbureauet
SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 15/3 -1999 - 21/3-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt            %
07-15
bestilt 6 6 4 6 4 20 12 58
07-15
udækket  0 0 0 0 0 2 0 2 3
15-23
 bestilt 16 7 18 8 15 19 7 90
15-23
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
 bestilt 15 12 20 11 15 16 8 97
23-07
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ialt bestilt 37 25 42 25 34 55 27 245
ialt udækket 0 0 0 0 2 0 0 0
dæknings % 100 100 100 100 100 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 dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VVT - VVT - VVT - VVT - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen:    15/3 -1999  - 21/3 -1999

man tirs ons Tors fre lør søn ialt
ledige
hold 0 0 0 0 0 3 2
arbl.
vagter 0 0 0 0 0 6 6 12
planlagte
vagter 21 21 21 21 21 21 21 147

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.

ÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9.30 -12.00 og fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35 24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at
ringe mellem 12.00 og 13.00.

NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skalskalskalskalskal det foregå i
tiderne:
kl. 6.00-9.00 og 18.00-24.00
Husk! Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller
telefon.

½ LUKKEDAG PÅ VAGTBUREAUET½ LUKKEDAG PÅ VAGTBUREAUET½ LUKKEDAG PÅ VAGTBUREAUET½ LUKKEDAG PÅ VAGTBUREAUET½ LUKKEDAG PÅ VAGTBUREAUET
torsdag den 25. marts 1999.
Som følge af intern EDB-undervisning er Vagtbureauet lukket for personlige ekspeditioner tors-
dag den 25. marts fra kl. 12.00.

Annoncer, Fadl & VB
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Afdelingen er opdelt i neuro-hjerte- og kirurgteam. Vi har et godt samarbejde med afdelingens
øvrige personale og deltager i afdelingens sociale liv.
Vi holder nogle meget hyggelige holdmøder med spisning hver gang.
På vagt passer vi 2-4 børn, som vi varetager al plejen omkring incl. stuegang og blodprøvet-
agning i aften/nattevagter.
Vi forventer, du kan lide at arbejde med børn, at du kan blive på holdet min. 1 år og at du tager en
del akutte vagter. Du kan således ikke forvente at alle vagter er  planlagte.

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

Krav:    8 vagter pr. måned i de første 4 mdr, derefter 6 vagter indenfor  en 4 ugers periode.

Oplæring:  Individuel efter kvalifikationer, min. 4,  max 8 følgevagter med ventilatør
    (ulønnet)

1. ulønnet a 3-4 timer med laborant.
2. lønnede følgevagter med sygeplejerske.

Yderligere opl.: På Vagtbureauet hos Vagtchefen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25 marts 1999 kl. 12.00 til VB.
Vær sød og skriv i din ansøgning hvornår du kan starte.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalificerede.

Afdelingshold 4404 opstartes på ny og søger 12
medlemmer
Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling 4131 - Rigshospitalet
Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel
kirurgiske som medicinske afdelinger.
Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle
vagter er på 8 timer.
Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned.
Kvalifikationer: Fase I afsluttet senest feb. år 2000, minimum 200 VT-timer. Desuden at du via
fleksibilitet, ansvarsbevidsthed og godt humør kan indgå i et positivt samarbejde med det faste
personale. Det er en fordel hvis du har erfaring med børn og/eller allerede har haft vagter i afde-
lingen. Afdelingen opfordrer alle medlemmer fra det gamle hold 4404 at søge på holdet.
Du skal kunne deltage i stiftende holdmøde tirsdag d. 30. marts kl. 15.00 og kunne afholde
vagter fra 1. april 1999.

Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens faste
sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 25 marts kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have mulighed
for at vælge mellem de kvalificerede ansøgere.
Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.
Grundet øget studieaktivitet på vores gode stabile hjemmehold, søger vi supplement med 1 nyt
holdmedlem med tiltrædelse  1. maj 1999.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols- og respiratorbruger. Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator, daglige indkøbsture etc.. Der
er daglig ca. 5 timers ekstra medhjælp til løft m.m..
Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende. Transport foregår nemmest i eget køretøj,
ellers tager du S-toget fra hovedbanegården næsten til døren. Der ydes 1 times transport hver vej.
Kvalifikationskrav: Min. 300 VT-timer, nogen intensiv erfaring, nogen psykiatrisk erfaring,
fleksibilitet ved vagtplanlægning, 5-8 vagter mdl. og desuden skal du have kørekort. Kvindelige
ansøgere vil af hensyn til pt. blive foretrukket. Desuden ser vi gerne, at du kan blive på holdet
mindst 2 år.
Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag og aftenvagt. Hertil kommer supplerende
undervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift af trachealtube.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 29. marts 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

HJEMME VENTILATØR HOLD 4627
SØGER NYE VENTILATØRER GRUNDET ØGET
DÆKNINGSPLIGT
Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger
vi 3 nye kollegaer til indsupplering på vores gode hjemmehold i løbet af marts måned.
Vi er et nyt og meget velfungerende hold. Det svinger lidt med antallet af vagter, som de enkelte
ventilatører dækker, dog er dækningspligten 4 vagter - som er perfekt for folk på SU!
Holdet passer en sød lille fyr på snart 4 måneder, der har chonal atresi,  hvilket vil sige at der ved
fødslen ikke var huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet fået lagt to plastikrør
op i næsen, som skal soigneres og suges i efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventil
opgaver med soignering og sugning, og dels i almen pleje af barnet og så vidt muligt dets tvillin-
gebror. Børnene passes i et meget tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene.
Ventilatørerne følger med i forældrenes naturlige dagligdag, endvidere er det aftalen at holdet skal
fortsætte med at passe barnet ved en evt. indlæggelse.
På trods af holdets relative unge alder har vi fået indarbejdet vanen med gode hyggelige hold-
møder.
Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.
Kvalifikationskrav:
· Min. 200 VT-timer,
· Mulighed for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksamensmåneder.
· Fleksibilitet mht. vagtlægning.
· Vi ser gerne at ansøgere har gennemført VT-II kursus/børnekursus og/eller børne

erfaring, sådanne ansøgere vil blive foretrukket i ansættelsesproceduren.
· Gerne kunne tage dagvagter i marts måned.
Oplæring: 1  ulønnet vagt. Ca. 8 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet.
Transport: S-tog og flere busser, hvorefter to minutters gang.
Yderligere oplysninger hos holdleder Wasim OPS: 50 17 16 12.
Ansøgningsfrist: fredag d. 26. marts 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 12
Onsdag den 24. marts 15.30 � 16.30
Fredag den 26. marts 14.00 � 15.00
Mandag den 29. marts 15.30 � 16.30 (uge 13)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om
at blive ringet op.

Vi har fået nye e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan nu skrive til os på følgende adresser:
lv@fadl.dk og cm@fadl.dk

Der er stadig flere ledige dagvagter, så ring på chancen og få en vagt!

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

VB-ANNONCER!VB-ANNONCER!VB-ANNONCER!VB-ANNONCER!VB-ANNONCER!
Flyver børne VT-hold 3302 mangler akut nye medl.
Kvalifikationer:
· Minimum 150 VT-timer
· Lyst til at arbejde med børn

Indsuplerede uden VT-II kursus er forpligtet til at tage først kommende kursus.
Yderligere oplysninger: Hos holdleder Halfdan tlf. 33 32 64 23 eller ring til Lone på VB for evt.
tilmelding.

Kardiologihold RH 4101 søger 1 ny kardiologisk
assistent og 1 ny ventilatør.
Vi er 20 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet
har to funktioner: En ventilatør- og en obs�er-del.
Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering af
nye obs�ere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på afdelingen,
forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:
� Tage 12-aflednings EKG
� Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)
� Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere

respiratorfunktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning
For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggørelse

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

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

på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.
Stillingen som kardiologisk assistent:
Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 2 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
For at komme i betragtning er du:
. Færdig med fase I
. Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
. Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10 vagter /md), også

i eksamensmånederne.
. Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst

januar 2001
. Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som

obs�er ikke må være på andre hold
. Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæring af obs�ere består af 24 nattevagter og 2 aftenvagter. Alle oplæringsvagter er lønnede.

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdling.
Ansøgningsfrist:   Mandag den 29. marts 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 30. marts 1999 om eftermiddagen/aftenen.
Det vil være en fordel, af såvel praktiske som af sociale grunde, at nyindsupplerede kan deltage
i holdets næste holdmøde den 12. april 1999.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kaspar Sørensen på :(3583-3280 eller (3545-2875.

Permanenthold 4301 på Neonatalklinikken på RH afd.
5023 søger: 2 børneventilatører snarest muligt.
Vi dækker ikke faste vagter, men udelukkende på baggrund af afdelingens behov, i øjeblikket en
del nattevagter og mange akutte vagter..

Vagtbureauet
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MVS-hold 5404 søger 2 nye medlemmer.
Vi arbejder på Diakonissestiftelsens afd. 4. Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeple-
jerske for to genoptræningsafdelinger, hvor vi bl.a. står for uddeling af p.n. medicin. Derudover
er der en nød- kaldsfunktion til 3 tilknyttede blokke med beskyttede boliger.
Arbejdstider: Mandag - søndag fra kl. 23.15 til 07.15.
Krav: - Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi.

- Ca. 4 vagter pr. måned.
- Du skal helst være på 9. - 10. semester.
- Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i

ferier.
- Du har lyst til at tage nogle hyggelige vagter på vores velfun-

gerende hold.
Ansøgere med bestået MVS-kursus har første prioritet.
Oplæring: En følgevagt med et holdmedl4em. Efter oplæring er der mulighed for at tage vagter
i april.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. marts 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere information: Holdleder Lene Ringholm 35 37 41 55.

Assistent søges til speciallægeklinik i Hellerup
Klinikkens funktionsområde er inden for lungesygdomme og allergiudregning / -behandling.
Der er tale om én ugentlig arbejdsdag - mandag eller onsdag - fra kl. 13.00 til 16.00. Arbejdet
omfatter sekretærfunktioner, men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik - lungefunktion,
priktest m.m.
Ansøgningskrav: Fase 2 studerende, kunne være tilknyttet klinikken i mindst 1 år og interesse
for specialet.
Ansøgningsfrist: Skriftlig ansøgning afleveres senest torsdag den 1. april 1999 kl. 12.00 på
Vagtbureauet. Ansøger modtager herefter ansøgningerne.

Assistenter søges til lægepraksis på Frederiksberg
Arbejdet omfatter sekretærfunktioner i juni og juli på følgende dage:
· Juni: 28., 29. og 30.
· Juli: Alle hverdage.
Arbejdstider: mandag, torsdag og fredag kl. 08.30 til 16.00 (uge 29 og 30 fra kl. 09.00)

tirsdag kl. 08.30 til 14.00
onsdag kl. 13.00 til 19.00

Der aflønnes med SPV løn.
Ansøgningskrav: Kunne dække vagter i minimum 2 af ovenstående uger.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6. april 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet. På ansøgningen skal der
fremgå hvilke uger du kan afholde vagter.

Assistent søges til lægepraksis i København V
Arbejdet omfatter sekretærfunktioner på følgende dage:
· 12., 13., 15., 16. april kl. 09.00 til 16.00 samt 14. april kl. 14.00 - ?
· 19., 20., 22., 23. april kl. 09.00 til 16.00 samt 21. april kl. 14.00 - ?
Der aflønnes med SPV løn.
Ansøgningskrav: Kunne dække minimum 1 hel uge af ovenstående vagter.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6. april 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet. På ansøgningen skal der
fremgå hvilke uger du kan afholde vagter.

Rusvejleder-news
KG-MØDEKG-MØDEKG-MØDEKG-MØDEKG-MØDE
Der indkaldes hermed til KG-møde i studenterklubben,
på torsdag den 25/3 kl. 16.00 i studenterklubben.

Vi skal selvsagt snakke om weekendseminarets forløb, så
det er vigtigt at alle møder op eller sender deres
suppleant!

Vi ses!
KG/Bue

HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:

LAAAAAANG FREDAG �nu også om onsdagen (!??!)

Ikke forstået? OK, så læs videre:
Traditionen byder jo at der afholdes lang fredagsbar den første fredag i hver måned, MEN den
opmærksomme læser vil bemærke, at de af vort samfund benyttede helligdage sørger for dette helt
selv i april; den første fredag (d. 2/4) i april er nemlig langfredag og dermed helligdag. I stedet
holder vi derfor længe åbent

ONSDAG DEN 31. MARTS, KL 11-24.
Så kom ned og DRIIIK URREM dig ned med dine holdkammerater,
din mor eller din hjemmeavlede sydtasmanske pungtapir � I skal jo
holde helt til tirsdagen efter, hvor vi atter slår dørene op for den glu-
bende pøbel.

Husgruppen

IDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGI
OBS ny dato: Onsdag den 14-04-99 kl. 16.00
Foredrag ved Bente Klarlund Petersen immunologisk afd. RH.
Bente Klarlund er inviteret til at holde foredrag om idrætsimmunologi
til for olympisk kongres i Sidney i August år 2000.
Inden da holder hun for SIMS: Onsdag 14-4-99 kl. 16.00-17.30 i lok. 1.2.18
Her vil hun blandt andet fortælle om eliteidræts indvirkning på immunsystemet.
Foredraget er selvfølgelig gratis SIMS-medlemmer
Ikke-medlemmer er også velkomne. Pris 20 kr.
På vegne af SIMS
Jonas Meile
Formand.

Træning i PULS Fitness

Til dem af jer, der mener de gerne vil acceptere vores tilbud, vil vi bede jer om at lægge en seddel
i vores postkasse ud for lokale 9.2.3 eller ringe til Louise på tlf. 35553015. Det vi skal vide er,
hvornår du gerne vil meldes ind fra, dit fulde navn og dit telefonnummer.

På vegne af SIMS,
Claus & Louise

KUNSTVÆRK FUNDET I
STUDKLUB
HVEM ER KUNSTNEREN?
...og vi ved godt at
Tordenskjold-maleriet
er malet Balthasar
Denner!

Men det som vi gerne vil vide er hvem
påførte overskægget? Vi kan hjælpe ved
at sige at det skete i en fredagsbar for et
par uger siden. Hvis du gætter hvem det
er, kommer du med i lodtrækningen om
en flaske god Netto-kirsebærvin!

Svaret lægges i MOK's postkasse inden mand. d. 5/4 kl.
14.00. Husk at skriv navn, adresse, telefonnr og e-mail.

KOMMENDE ARRANGEMENTER IKOMMENDE ARRANGEMENTER IKOMMENDE ARRANGEMENTER IKOMMENDE ARRANGEMENTER IKOMMENDE ARRANGEMENTER I
STUDENTERKLUBBEN:STUDENTERKLUBBEN:STUDENTERKLUBBEN:STUDENTERKLUBBEN:STUDENTERKLUBBEN:
FREDAG DEN 9. APRIL: KLASSENS TYKKE DRENG �
Er navnet på en duo der kommer og underholder denne fredag eftermiddag. Klassens tykke
dreng levererer en forrygende blanding af stand-up og musikalitet, og har optrådt de fleste steder
i København, blandt andet Park, Cafe Rust og Oslobåden (!). Arrangementet er (selvfølgelig)
gratis.

LØRDAG DEN 10. APRIL: TEMAFEST �
Temaet for denne sidste fest inden bøgerne og eksamen kalder ligger endnu ikke fast, men højt-
stående kilder bekræfter at det bliver morsomt.

Kom glad til disse forrygende arrangementer, vi glæder os til at se jer!

-husgruppen/Bue

Indre organer
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MSR side nr. 11 • 24. marts 1999 • I denne uge redigeret af Serbian og Jeppesen

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

I forrige uge søgte fakultetet undervisnings-
ministeriet om lov til at udskyde igangsæt-
telsen af den nye studieplan med et år. Det
Medicinske Studenterråd skrev også til mi-
nisteriet og anbefalede det modsatte. Allige-
vel lød svaret, at igangsættelsen kunne ud-
skydes til september år 2000. Således må det
erkendes, at det på grotesk vis er lykkedes
modstanderne af den nye plan at forhale pro-
cessen igen (igen).

Der var jo flertal!
Hvis man har fulgt lidt med, vil man vide, at
arbejdet med at revidere lægeuddannelsen
har været i gang i årevis. Således har Studie-
nævnet for Medicin arbejdet på en ny studie-
ordning i mere end seks år.

Det har i sandhed været en lang og sej
kamp for at nå målet – en ny og forbedret
studieordning – men i oktober 1998 lykke-
des det faktisk: Studienævnet vedtog en ny
studieordning med 9 stemmer mod 1, og
efterfølgende godkendte Fakultetsrådet ord-
ningen enstemmigt. Endelig godkendte
undervisningsministeriet ordningen efter
“grønt lys” fra sundhedsstyrelsen.

Alle de parter, der jf. universitetslov mv. er
valgt og har kompetencen til at udforme
uddannelsesplaner, har altså været enige om
den nye studieordning.

Til grin?
Hvis man er begyndt på medicinstudiet i lø-
bet af de sidste tre år, så har man sandsynlig-
vis ved studiestart kunne høre – bl.a. fra sine
studenterrepræsentanter – at “en ny studie-
plan” var lige på vej. Mange har således med
rette kunne tro, at de selv skulle begynde på
en ny plan eller overflyttes til en sådan.

Fakultetet er til grin. Det lange forløb
af udsættelser står i skrigende kontrast til de
klart formulerede mål, som alle de parter, der
har medvirket aktivt i processen, har og har
haft. Det gælder et arbejdsomt studienævn,
en række af aktive studenterrepræsentanter
samt en mindre skare af undervisere, der med

Hvor blev studieplanen af?
Den nye studieplans igangsættelsen er igen blev udskudt. Modviljen på institutterne
for biokemi, anatomi og fysiologi er stadig stor; men hvor længe skal fremtiden
vente?

åbent sind har taget omverdenens erfaring-
er til sig.
Moderne uddannelse
Der er ikke tale om en “fiks idé” i hovedet på
en studieleder eller et studenterråd. Hvis man
ser sig omkring i verden – hvad studienævnet
selvfølgelig har gjort – er signalerne fra de
moderne lægeuddannelser klare: Den tradi-
tionelle undervisning omlægges til en
studenteraktiverende som f.eks. problem-
baseret - eller caseorienteret undervisning.
De snævre faggrænser afløses af logiske
emneområder, f.eks. kurser der tager ud-
gangspunkt i menneskets organsystemer i
stedet for institut-definerede fag. Integration
af fag og opprioritering af klinik.

Medicinske fakulteter i Holland, Eng-
land og USA underviser således; og ligele-
des gør vore nordiske naboer. Et blik til Uni-
versiteterne i Lund, Oslo eller Trondheim
viser, hvordan moderne lægeuddannelser
kan se ud.

Hvor lang tid skal vi vente?
Modstanden mod fornyelse er åbenbart sta-
dig stor hos de tunge institutter. Men et re-
levant spørgsmål står malet på himlen: Hvor
lang tid skal vi vente, på at instiutterne for
anatomi, biokemi og fysiologi går aktivt og
konstruktivt ind i arbejdet med at implemen-
tere den nye og vedtagne studieordning for
medicinstudiet i København?

Hensynet til institutternes egne så-
kaldte faglige profiler må og skal vige for
målet med uddannelsen: At uddanne basis-
lægen.

Det Medicinske Studenterråd er skuffede
over udsættelsen; men vil til trods herfor sta-
dig indgå konstruktivt i arbejdet.

Fællesmøde
Tirsdag den 6. april 1999

Kl. 15.30, Kontoret (1.2.5).

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser

Opfølg. på projekt "Læsesale-regler"
Opfølg. på projekt "Studiesal.tider"
Opfølgning på projekt "Kemi-us."

3. Nyt fra semestrene
4. Studienævnsmødet
5. Fakultetsdag (forskning og fest)
6. Fællesrådsmøde i FSR

Budgetlægningen på universitetet
7. Eventuelt

Kaffe, the og kage som sædvanlig ...

Ad punkt 6:
På fællesrådsmødet skal der bla. diskuteres
den måde, hvorpå der lægges det
overordnede budget for Københavns Uni-
versitet. I denne budgetlægning indgår
fordelingen af midler mellem fakulteterne –
dvs. de økonomiske rammer, der i yderste
konsekvens kan betyde fyringer på insti-
tutterne (som det f.eks. opleves på Det
Naturvidenskabelige Fakultet netop nu). Der
er rejst kritik af den måde, hvorpå dette
foregår. Følgende spørgsmål rejser sig: Er
fordelingen mellem fakulteterne rimelig. Kan
det overhovedet lade sig gøre at fastlægge
egentlige fordelingsnøgler. Hvordan bliver
vi som studerende enige om en fælles
holdning til budgetlægningen. Skal vi
nedsætte vores eget budget-udvalg?
Spørgsmål rettes til Serbian (2084 3502).

Vel mødt til mødet (og god påske!).

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Fmd., Det Medicinske Studenterråd

Er du tilfreds?
Når du ser dig selv i spejlet (...), kan du så
med rette sige at din uddannelse er go',
og at du er tilfreds med det faglige niveau?
Hvis ikke, så mød op på et af MSR's møder
og gør noget ved sagen!

Indre organer
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EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIP
Der afholdes EQUIP-møde næste gang torsdag den. 25. marts kl. 16.00 foran IMCC�s kontor,
hvor alle interesserede er meget velkomne - eller man kan kontakte Ulla Sander på tlf. 3331 1868.

IMCC

PRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLDPRÆKLINISK OPHOLD

DENNE SOMMER HAR DU MULIGHEDEN FOR AT STIFTE BEKENDTSKAB MED DEN
PULSERENDE DAGLIGDAG (-OG NAT) PÅ ET DANSK HOSPITAL !

DETTE TILBUD ER OGSÅ KENDT UNDER NAVNET PRÆKLINIK OG GIVER MEDICIN
STUDERENDE EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT FÅ EN PÅ OPLEVEREN, OG FINDE
UD AF HVOR SPÆNDENDE VORES KOMMENDE ARBEJDE SOM LÆGER FAKTISK ER.
OPHOLDET VARER 2 UGER OG DER ER RIG MULIGHED FOR PRØVE DE TING MAN
ELLERS KUN DRØMMER OM AT FÅ LOV TIL PÅ FADL-VAGTERNE.
PÅ PRÆKLINISK OPHOLD FØLGER DU EN LÆGE, OG SOM �FØL� KAN DU FX.
DELTAGE I OPERATIONER, LÆGGE VENFLON, SY ELLER SKRIVE JOURNAL. DET
AFHÆNGER KUN AF DIN EGEN INDSATS OG GÅ-PÅ-MOD�����..

SOM ET EKSTRA TILBUD TIL ALLE JER PRÆKLINIKERE VIL DER BLIVE AFHOLDT
ET KURSUS I AT LÆGGE VENFLON I STARTEN AF SOMMEREN.

VI REGNER I ÅR MED AT KUNNE TILBYDE OPHOLD PÅ:

BORNHOLM (KIR.+MED.)
HOLBÆK : KIR.AFD. � 1 studerende pr. periode � der tilbydes kost og logi
KALUNDBORG (KIR.+MED.)
NAkSkOV (KIR.)
NYKØBING F. (KIR.)
NÆSTVED (BØRNEAFD.+MED.+KIR)
RASK : MEDICINSK AFD. � 1 studerende pr. periode � ingen kost og logi
              ORTOPÆD.KIR. AFD. � 1 studerende i periode 1, 2, 5 og 6 � ingen kost og logi
STEGE : KIR.AFD. � 2 studerende pr. periode � der tilbydes kost og logi

OPHOLDENE BLIVER FØLGENDE PERIODER:

1. UGE 24-25 (14/6-25/6)
2. UGE 26-27 (28/6-9/7)
3. UGE 28-29 (12/7-23/7)
4. UGE 30-31 (26/7-6/8)
5. UGE 32-33 (9/8-20/8)
6. UGE 34-35 (23/8-3/9)

PRISEN FOR ET PRÆKLINISK OPHOLD ER DEN RINGE SUM AF 350,-
TILMELDINGSBLANKETTER OG GIROKORT KAN AFHENTES PÅ IMCC-KONTORET
9.2.2.TILMELDINGSFRISTEN ER TIRSDAG D. 6/4-1999 KL 14.00

RUMÆNIEN SOMMER 1999RUMÆNIEN SOMMER 1999RUMÆNIEN SOMMER 1999RUMÆNIEN SOMMER 1999RUMÆNIEN SOMMER 1999

Igen i år er der mulighed for at tilbringe 3 uger af sin sommerferie på et børnehjem i Rumænien.
Projektet, der er et projekt indenfor Public Health (undergruppe indenfor IMCC) kan søges af
studerende på alle studietrin, og sommerens 2 rotationer forløber fra:

12. juli � 1. august
2. august � 23. August

Så har du lyst til at lege med børnene og på den måde forsøge at skabe kontakt trods sprog-
barrieren, tage på ekspeditioner med børnene, observere og assistere lægerne under børne-
undersøgelser, hjælpe fysioterapeuter med rehabilisering af fysisk handicappede børn, m.m. var
det måske en ide at søge projektet � du kan læse mere om dette i projektmappen der findes på
IMCC kontoret.
Ansøgning skal sendes senest 3 mdr. før ønskede rotation, ansøgningsskemaer og vejledning
kan hentes på IMCC kontoret. Yderligere information om projektet kan findes på http://
www.stud.ntnu.no/~trond ve/project/
Prisen for at deltage i projektet er 100 USD som dækker logi, derudover adm. gebyr til IMCC på
400 kr.
Eventuelt kan opholdet kombineres med et præklinisk ophold på et hospital i Rumænien, hvis du
har interesse for dette.
Interesserede med spørgsmål eller andet, er derudover også velkomne til at kontakte Louise ,
tlf.:35 81 98  20 , nissen@mdb.ku.dk

SEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSEN
-Seksualoplysning for unge af unge!

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONSMØDE; ONSDAG D. 7. APRILTIONSMØDE; ONSDAG D. 7. APRILTIONSMØDE; ONSDAG D. 7. APRILTIONSMØDE; ONSDAG D. 7. APRILTIONSMØDE; ONSDAG D. 7. APRIL
KL.16 I FKL.16 I FKL.16 I FKL.16 I FKL.16 I FADLADLADLADLADL�S LOKALER�S LOKALER�S LOKALER�S LOKALER�S LOKALER
Sexekspressen er et nyopstartet seksualoplysningsprojekt, hvor medicinstuderende skal ud og
undervise folkeskolens ældste klasser i seksualoplysning. Projektet er startet som et lokalinitiativ
i IMCC.
Sexekspressen er det første lokale projekt i IMCC, der henvender sig til andre danske unge om
seksualoplysning
Vi vil gerne bidrage til en åben og folkelig debat omkring seksualoplysning og belyse de kultu-
relle og sociale forskelle blandt danske folkeskoleelever.

I øjeblikket er vi ca. 15 aktive, som står for opstarten og planlægningen af projektet.
Projektet skal i gang i efteråret og kører foreløbig i en prøveperiode på et år. Derfor skal vi bruge
30-40 interesserede, der har lyst til at være undervisere på projektet.

Uddannelsen består i et ugeseminar fra fredag den 23/7 � fredag den 30/7 1999  på RUCs
kursusejendom og et weekendseminar i slutningen af uge 35. Der vil være forberedelse i forbin-
delse med begge seminarer.

Desuden vil der være løbende supervision og videreudviklingsmøder.

Projektet er ulønnet og frivilligt men vi tilstræber (afhængigt hvor mange midler vi får) at give
underviserne et symbolsk beløb for hver vagt. Projektet er åbent for studerende både fra fase I
og II.

Vi er i øjeblikket meget interesserede i, at høre fra mandlige ansøgere eller ansøgere med en anden
etnisk baggrund end dansk.

Vi håber
- at du har lyst til at engagere dig i projektet
- at du tør stå frem for en forsamling og diskutere selv meget intime ting
- du er åben for de kulturelle forskelle du vil møde på de københavnske skoler
- at du er villig til at tage 1 vagt pr måned  (gerne flere) af 5-6 timer
- at du kan deltage i vores uge- og weekendseminarer

Vi tilbyder
- uddannelse indenfor de biologiske og psykologiske aspekter af seksualiteten
- en mulighed for at lære at formidle og omgå seksualoplysning.
- et anderledes projekt med en baggrund af masser af interesserede studerende,

�seksualorganisationer� lektorer og professorer

Hvis du er interesseret skal du skrive en motivation for din deltagelse i projektet.
En kopi af vores foreløbige projektbeskrivelse  kan afhentes på IMCC kontoret.

Motivationen stiles til Sexekspressen, IMCC, mærkes motivation og afleveres på IMCC-kontoret
eller i postkassen udenfor. Ansøgningen afleveres senest den 20. april 1999.

Med venlig og håbefuld hilsen�.
Alle vi fra Sexekspressen

KUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVE KRÆFTER MED ET
SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE ?

Har du lyst til at arbejde med sygdomsforebyggelse, sundhedsoplysning og bæredygtig udvik-
ling i et tæt samarbejde med en afrikansk landbefolkning og danske og zimbabwiske studerende?
At forbedre adgangen til sundhedsfaciliteter for en befolkning i samarbejde med de lokale sund-
hedsmyndigheder? At organisere workshops om AIDS, familieplanlægning, hygiejne og diaré
samt om hvorledes en bedre ernæringstilstand kan opnås? At få international erfaring med udvik-
lingsarbejde og sygdomsforebyggelse? At rive syv måneder ud af kalenderen for at få en ople-
velse for livet, samtidig med at du er med til at gøre en forskel for en befolkning........og meget,
meget mere?

Zimbabwe Village Concept Project (VCP) er et tværfagligt og internationalt projekt, der har kørt
siden foråret 1998. Projektet er dels et IMCC-projekt, dels et IAAS-projekt (IAAS er en interna-
tional sammenslutning af landbrugsstuderende). Projektet er lokaliseret i et landområde i det
nordvestlige Zimbabwe ca. 550 km nordvest for hovedstaden Harare. Området bebos af tre
etniske grupper; Shonaer, Tongaer og N�debeler, og området er stærkt negligeret hvad angår
infrastruktur, uddannelse og sundhedsfaciliteter. Dette skyldes dels den store migration til områ-
det gennem de seneste årtier, dels områdets placering langt fra distriktshovedstaden.
Det overordnede mål med Zimbabwe VCP er at højne levestandarden i lokalbefolkningen, der
omfatter ca. 3500 børn og voksne. Dette skal ske gennem forbedret sundhedsviden og -praksis,
indførsel af bæredygtige landbrugsmetoder, forbedrede vand- og sanitetsfaciliteter samt en styr-
kelse af organiseringsevnen i lokalsamfundet. Herved er der mulighed for, at de potentielle
muligheder og ressourcer, der er tilstede hos befolkningen, bedre kan udnyttes.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder fra feb.-aug. og aug.-feb (de nævnte mdr.
inklusiv). Ved hver rotation udsendes to medicinstuderende, to landbrugsstuderende og en
antropologistuderende, der alle kommer til at bo i projektområdet. De studerende arbejder frivilligt
på projektet, men flyrejse, vaccinationer, forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i
Zimbabwe betales af projektet, der er finansieret af DANIDA. De deltagende forpligter sig ud
over selve projektperioden på syv måneder til at engagere sig i projektgruppens arbejde i Dan-
mark et halvt år før og efter udsendelsen.

Du kan nu ansøge om at deltage i projektets 5. eller 6. rotation, der udsendes i henholdsvis feb.
2000 og aug. 2000. Ansøgningsfrist er torsdag d. 6. April.

Yderligere information kan du få på dit IMCC-kontor, hvor der ligger materiale parat eller ved at
se på internet-addressen: www.imcc.dk, under �aktiviteter�.
Du er også velkommen til at kontakte Ida (tlf.: 36 46 37 86) eller Ann-Louise (tlf.: 39 66 16 90).

Indre organer
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

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 Studenterklubben � og
på lærred. KOM GLAD !

En film af David Lean:

 Dr. Zhivago
Torsdag den 25. marts kl. 20.00

Dr. Zhivago, en af århundredets storfilm, hand-
ler  om kærlighed fanget i revolutionens og kri-
gens krydsild.
Filmen følger Dr. Zhivago (Omar Sharif) i tiden
under den russiske Bolsjevikrevolution, hvor han
gifter sig, stifter familie og får hans liv og frihed
totalt ødelagt af først den russiske revolution og
sidenhen den første verdenskrig.
Filmen er baseret på Boris Pasternak's kendte
roman fra 1958, og er kendt for sine spektaku-
lære billeder og poetiske sprog.
Filmlængde: 195 min

Debat
ÅBENT BREV TIL DEM, DER FORSØGER AÅBENT BREV TIL DEM, DER FORSØGER AÅBENT BREV TIL DEM, DER FORSØGER AÅBENT BREV TIL DEM, DER FORSØGER AÅBENT BREV TIL DEM, DER FORSØGER ATTTTT
FORHINDRE VORES NYE STUDIEPLANFORHINDRE VORES NYE STUDIEPLANFORHINDRE VORES NYE STUDIEPLANFORHINDRE VORES NYE STUDIEPLANFORHINDRE VORES NYE STUDIEPLAN
22.03.199922.03.199922.03.199922.03.199922.03.1999

Til Jens Juul Holst, Jørgen Tranum-Jensen og Bjørn Quistorff
Jeg skriver hermed til jer fordi jeg synes, I skal komme ud af skyttegraven og fortælle hvad det
egentlig er, I vil.
Studienævnet for Medicin på Københavns Universitet har vedtaget en ny studieplan. Fakultets-
rådet har godkendt dette og Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet har ligeledes god-
kendt den nye studieplan.
Studienævnet er et demokratisk valgt nævn bestående af studerende og undervisere. Studie-
planen har været 9 år undervejs. Der har således været rig mulighed for på demokratisk vis at yde
indflydelse og kritik på arbejdet, eller hvis man havde demokratisk magt til det � at afvise en ny
studieplan.
Det har I ikke gjort.
Fordi I ikke var dygtige nok, fordi I var for dovne til at mobilisere jeres kræfter i tide, fordi I har
vidst at jeres holdninger ikke ville vinde gehør, eller af en helt fjerde årsag � jeg er nærmest
ligeglad.
Det har I i hvert fald ikke gjort.

Nu kommer I så, efter at beslutningerne ER taget og vil kuppe (den �uofficielle snak lyder, at I har
gjort dekanatet det forståeligt at I ikke ville kooperere ved en ny studieplans effektuering; derfor
sendte dekanen en anmodning til ministeriet om udsættelse) en udsættelse (eller måske en stands-
ning ?) af den nye studieplan igennem.
I praler med at flertallet � at 62 undervisere på Panum har skrevet under på en erklæring mod den
nye studieplan.
For det første: Var det en helt anonym underskriftindsamling eller blev den enkelte underviser
kontaktet �helt uformelt� af sin chef, som gerne ville spørge om han/hun havde LYST til at skrive
under på en protest.
For det andet: Der har ikke lydt den store protest fra klinikken. Hvis der er 700 undervisere
tilknyttet medicinstudiet i København, så er det da lidt pauvert at I kun kan mønstre 62 underskrif-
ter.
I må vel opfatte jer selv som en slags befrielseshær, siden I sådan uden videre tilsidesætter en
demokratisk beslutning. Det er beundringdværdigt, hvis jeres motiver er at befrie, men det tvivler
jeg på.
Dem som den nye studieplan vedrører allermest, det er os studerende. Og vi vil jo gerne have den
nye studieplan. Vi vil ikke befries af jer.
Så er sagen ikke bare at I i smålig hensyntagen til egne interesser (magt hos institutterne, bevaret
fagidentitet) vil vælte det projekt som så mange mennesker i ind- og udland synes er en bedre
måde at uddanne læger på.
Er sagen ikke at I prioriterer jeres egne interesser højere end det fælles mål at uddanne nogle gode
læger ?
Svar så vi alle kan forstå jer. Det ville glæde mig hvis al korridorsnakken kunne forstumme og I
ville forklare jeres sag. Og lad nu være med at forklar jeres modstand med Tandlægestudiets
økonomi � der findes økonomer og et fakultetsråd til at løse den slags problemer.

Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Strynøgade 1, 2.t.h.
2100 kbh. Ø.

10. sem. Kbh. amt, medlem af Det Medicinske Studenterråd

Her følger et lille udvalg af haikudigte, I kender alle opskriften; 5
stavelser iførste linie, 7 stavelser i anden linie og 5 stavelser i
sidste linier.

tandlæger:

Se tandlægens smil
Se ham nærme sig byttet
Se fælden klappe!

Og en lille højaktuel sag:

EU�s geSanter
Til gilde med ilde nyt
Som et mareRitt?

Ole HOld 202

Digte
Ja, så har vi igen fået tilsendt et lille digt fra en poetisk
mediciner. Vi takker endnu engang Ole for entusiasmen,
og håber stadig andre vil følge trop.

red/Gordon

REKLAME
H HH HH HH HH H

N.4 H R. H, H, CN.4 H R. H, H, CN.4 H R. H, H, CN.4 H R. H, H, CN.4 H R. H, H, C

T: 5350221, 5350266 (A C898)T: 5350221, 5350266 (A C898)T: 5350221, 5350266 (A C898)T: 5350221, 5350266 (A C898)T: 5350221, 5350266 (A C898)
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Haikou Hotel
No.4 Haifu Rd. Haikou, Hainan, China
Tel: 5350221, 5350266 (Area Code 898)
Fax: 5350232 (Area Code 898) Cable: 2160

Telex: 490060 HTLHK CN
Haikou Hotel is a modern international hotel,
located by the shore of Sanjiao Pond, the gol-
den area of Haikou City, where there are good
surroundings and transport facilities. It is the
best place for tourists and business men.

Indre organer & Debat


