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DEN ROYALE HUSGRUPPE PRESENTS

TEMAFEST Foråret 1999
The Great and Wonderful

Adventure-party
...også kendt som Eventyr festen!!!

Lørdag d. 10. april kl. 22.30
Billetpris kr. 40,-

Billetterne sælges i klubben onsdag fra klokken  14.00.Billetterne sælges i klubben onsdag fra klokken  14.00.Billetterne sælges i klubben onsdag fra klokken  14.00.Billetterne sælges i klubben onsdag fra klokken  14.00.Billetterne sælges i klubben onsdag fra klokken  14.00.
TTTTTorsdag og fredag i hele klubbens åbningstid.orsdag og fredag i hele klubbens åbningstid.orsdag og fredag i hele klubbens åbningstid.orsdag og fredag i hele klubbens åbningstid.orsdag og fredag i hele klubbens åbningstid.

Man må såmænd gerne købe billetter tilMan må såmænd gerne købe billetter tilMan må såmænd gerne købe billetter tilMan må såmænd gerne købe billetter tilMan må såmænd gerne købe billetter til
sine gode vennersine gode vennersine gode vennersine gode vennersine gode venner....................menmenmenmenmen
husk festenbliverhusk festenbliverhusk festenbliverhusk festenbliverhusk festenbliver
sjovest hvis mansjovest hvis mansjovest hvis mansjovest hvis mansjovest hvis man
klæder sig ud...klæder sig ud...klæder sig ud...klæder sig ud...klæder sig ud...

Så kravl igennem tjørnekrattet, gem dig
i troldeskoven, kys snehvide, mød prin-
sen og prinsessen af Schackenborg eller
drik dig fed i pandekagehuset...
KOM GLAD - KOM FRISK - KOM UDKLÆDT
Husk at billetten er din garanti for at du er salmo-
nella-fri og kan blive lavet til en pandekage...og
kan komme ind til festen!

Desuden præsenterer HUSGRUPPEN

KLASSENS TYKKE DRENG
Fredag d. 9. april kl. 17.00
i Studenterklubben.
Standup og musik. Gør
grinet klar til temafesten
allerede fredag! Læs mere
side 11 inde i bladet.

31 - 1999Årg.
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Tryk:
Tryk 16,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Aften

5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR

3. sem. HR

4. sem. HR MOKs dead-
line!!
&  2. sem. HR

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 22 årg. 31
udkommer

Det Royale 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: Personalekantinen, bygning 60
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: Den royale Husgruppe

Denne                               redaktion:
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Den Royale Redaktionelt

Royale Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OGSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OGSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OGSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OGSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG
UDVUDVUDVUDVUDVALG:ALG:ALG:ALG:ALG:

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

Klinikudvalget Rigshospitalet,,,,,
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen, studentersekretær
Træffetid: mandag 14.00 � 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

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

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATION FRA STUDIE- OGTION FRA STUDIE- OGTION FRA STUDIE- OGTION FRA STUDIE- OGTION FRA STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORETEKSAMENSKONTORETEKSAMENSKONTORETEKSAMENSKONTORETEKSAMENSKONTORET:::::
På Studie- og eksamenskontoret får vi ofte en masse spørgsmål og henvendelser, som ikke altid
hører hjemme hos os. Vi har prøvet at samle nogle af disse spørgsmål sammen og bringer sam-
tidig svarene:

E-mail til eksamenskontoret
Du kan kontakte eksamenskontoret på email på følgende adresser:
Jytte Bjarnholt (jyb@adm.ku.dk), Julie Barslev (jba@adm.ku.dk), Pia Ibsen (pib@adm.ku.dk)
og Michael Sørensen (mso@adm.ku.dk).

Indtegning
Ved indtegning til eksamen behøver du ikke længere at fremvise årskort, da vi selv kan kontrol-
lere dette i vores eksamenssystem. Hvis du har en dispensation til den eksamen, som du tilmelder
dig til skal du dog medbringe denne.
Hvis du ikke kan nå at komme og tilmelde dig i åbningstiden kan du eventuelt sende den til os eller
lægge den i postkassen (hænger lige udenfor eksamenskontoret), som bliver tømt hver morgen.
Se dog i øvrigt opslagene om indtegning i MOK og Universitetsavisen inden hver indtegning.

Navneændring
Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at fremvise navneattest på eksamenskontoret for
at få det ændret i universitetets system. Hvis du husker at ændre det hos folkeregistret i din kom-
mune får vi automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog stadig aflevere dit årskort med
dit gamle navn på for at få udstedt et nyt.

Postkasse ved eksamenskontoret
Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på Studie- og eksamenskontoret i åbningstiden kan
du aflevere lægeerklæringer o.l. til os i postkassen (som hænger lige udenfor kontoret). Vi tømmer
den hver morgen.

Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de bliver optaget på Københavns Universitet
bliver fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel
kan se ud som følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil man via Folkeregistret bliver
udstyret med et dansk CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig på Studie- og eksamens-
kontoret med sit gamle studiekort og få udstedt et nyt.

Selvbetjening på WWW
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på adressen www.ku.dk/
selvbetjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier, Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamens-
resultater (kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamenskontoret.

SU-spørgsmål
Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiolstræde 22. Også selvom der står, at du skal
kontakte dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiolstræde dit uddannelsessted (de tager
sig af al SU-administration for alle universitetets studerende).

Tilmelding/afmelding til undervisning
Al tilmelding og afmelding af undervisning foregår for FASE I-studerende hos studiesekret-
ærerne på Panum og FASE 2-studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lektionskatalog se
kontaktpersonerne for de enkelte semestre.

Udsendelse af eksamensbreve
Eksamensbreve udsendes som regel 8 dage før eksamen. Har du derfor ikke fået noget eksamens-
brev på ugedagen før eksamen bør du kontakte Studie- og eksamenskontoret, så vi kan opklare
hvorfor du ikke har fået noget brev. Det skal dog bemærkes, at de labels vi sætter på eksamens-
brevene ofte er udskrevet 1-2 måneder før vi udsender brevene, så hvis du er flyttet i mellemtiden
skal brevene først omsendes af postvæsenet.

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

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

MØDEREFERAT
Studienævn for medicin, 24. februar 1999 kl. 15.00, Lille
Mødesal,      Panum Instituttet
Godkendt

Til stede Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (fra kl. 16),  Pernille Due, Nina Grosman (suppl.
for Niels Høiby), Louise Isager, Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen, Klara Vinsand Naver, Chri-
stopher Schäfer, Simon Serbian.
Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Ulrik Bodholt (studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Palle Rasmussen (studievejl.) og Gitte Birkbøll.
Afbud Niels Høiby,  Lisbeth Ludvigsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Personsager
 3. Godkendelse af referater 02-99, 03-99
 4. Studieplan

Semesterudvalg./.

PÅ DEN IGEN!PÅ DEN IGEN!PÅ DEN IGEN!PÅ DEN IGEN!PÅ DEN IGEN!
Med ugens glædelige nyhed om, at der er en lille frisk kineserprins eller prinsesse på vej har
Danmarks Mest Royale Kommunikationsorgan MOK igen  kørt de royale kanoner i stilling.
MOK har en stolt og lang tradition, der strækker sig helt tilbage til brylluppet i november 1995,
for at dække netop vores ynglingsroyale Alexandra & Joachim indgående.
Vi har selvfølgelig vidst besked sådan ca. i 2 måneder, da det lykkedes os at bestikke en social &
sundhedsassistent på Rigshospitalets fødeafdeling ved at fortælle hende, at hun skam havde en
svær og lang uddannelse.
Men vi har, som det hør og bør sig, holdt tand for tunge, altså kort sagt holdt kæft. Det er der ikke
grund til længere så vi bringer vi de første billeder af fosteret på sidste side, og det er endda uger
før den såkaldte royale skraldespandssladder presse.
Nå, hvordan griber man så denne kæmpe opgave an. Jo planlægningen har skam stået på i
måneder. Allerede i sidste uge sendte vi vores 2 veteraner indenfor royal dækning (de var allerede
med ved bryllupsslaget i november 1995)  Torben Larsen og Jon Lykkegaard Andersen ned i
kælderen under fødeafdelingen på Rigshospitalet, hvor de de næste mange måneder vil rappor-
tere om hver en be-vægelse.
Kris Krugge og hans trofaste fotograf Gordon Gokke er selvfølgelig ved at pudse henholdsvis
deres fedtede røde bowlerhat og kameralinsen.
Fra redaktionsbunkeren på Blegdamsvej vil Martin Græbe, Jakob Raunsø & Filipe Carlos komme
med kvalificeret gæt på hvad barnet IKKE kommer til at hedde. Sidste bud var Bob-Leif eller Tom-
Elvis.
Endelig vil redaktionens håndgernings interesserede medlem Morten STA Staberg begynde at
strikke en sparkedragt i både kongeblå og lyserød.
Hele operationen holdes sammen af MOK�s kvindelige redaktionsmedlem Anja Julie Nielsen, da
kvinder jo altid har haft et godt tag på børn.
Det vil være en underdrivelse at sige vi glæder os, for det gør vi.

red/MOK-redaktionen/Jon

Det Royale studie
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MØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERATTTTT

Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet,Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet,Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet,Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet,Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet,
d. 18. februar 1999 kl. 15.00d. 18. februar 1999 kl. 15.00d. 18. februar 1999 kl. 15.00d. 18. februar 1999 kl. 15.00d. 18. februar 1999 kl. 15.00
Godkendt

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Folmer Elling, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Viggo
Jønsson, lektor Henrik Arendrup, Overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Sven Pörksen (10.
sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (10. sem), stud. med. Anne Louise Sørensen (supple-
ant, 9. sem.), stud. med. Christian August Engell (8. sem.), sekretær Rita Dalhammer, studenter-
sekretær Laura L. Johnsen

Fraværende: prof. Knut Aspegren, prof. Olaf Paulson, overlæge Henrik Permin, stud. med.
Pernille Bruusgaard (13. sem.), stud. med. Troels Bygum Knudsen (11. sem.), stud. med. Inger
Christine Munch (11. sem.), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (9. sem)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Poul Jaszczak forbliver studieleder efter kampvalg mod Finn Bojsen-Møller, som bliver vice-
studieleder.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Da bl.a. semesterudvalget for 3.-5. semester  mener, at deres arbejde ikke er så langt, er det lidt uvist
om den nye studieplan træder i kraft som planlagt E99.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Den foreløbige plan for ændring af undervisningen blev fremvist. Det forsøges i videst muligt
omfang at lave �temauger�, hvor undervisningen i medicin/kirurgi, patologi, radiologi etc. cen-
treres omkring udvalgte emner. Professor Knut Aspegren er i disse uger ved at koordinere med
de forskellige fag, og har også kontakt med fagene på Panum, da det er ønskeligt, at forelæsnin-
gerne i mikrobiologi og farmakologi integreres i dette arbejde.

6. Meddelelser fra semestrene
9. sem.: Ang. studentergruppens klage over klinisk kursus i børnepsykiatri: Der er kommet svar
fra overlæge Tove Aarkrog, børnepsykiatrisk afd. på BBH, og fra studieleder Poul Jaszczak. Fra
afdelingens side lægges der nu op til, at de studerende får en hel dag på afdelingen mod tidligere
to timer. Jaszczak afviser at gribe ind, før der alligevel skal laves ændringer i forbindelse med den
nye studieplan. Klinikudvalget mener stadig, at undervisningen ikke burde have karakter af et
klinisk ophold, da der bruges så lidt tid i klinikken. Samtidig mener vi, at det er utilfredsstillende,
at der ikke tilbydes et reelt klinisk ophold som i  Københavns Amt. Formanden skriver til studie-
lederen og overlæge Tove Aarkrog.
Ang. psykiatriforelæsninger: Inger Johanne Poulsen har skrevet et brev med forslag til ændret
tidspunkt for forlæsningerne i januar/ juni, så de ligger koncentreret om formiddagen, hvorved
der bliver mere tid til at læse. Brevet sendes via sekretariatet til professor Tom Bolwig, der er
ansvarlig for undervisningen i psykiatri. Kopi af brevet sendes til professor Olaf Paulson, leder
af Klinisk institut for neurologi, neurokirurgi og psykiatri.
10. sem.: Ordningen med brug af studerende som eksamensformænd til at arrangere afholdelse
af de kliniske eksaminer fungerer ikke, da de undervisningsansvarlige på de enkelte fag har
fastsat datoerne for afholdelse af eksamen uden samråd med eksamensformændende. Torben
Schroeder skriver til eksamenskontoret for at få klarlagt, om funktionen skal opretholdes.

7. Evalueringsskema for klinisk ophold på 7. + 8. semester
Der er nu kommet et nyt centralt evalueringsskema. Der er sket en forkortning af skemaet og givet
bedre plads til kommentarer om hvilke elementer, der har været specielt gode/ dårlige. Klinik-
udvalgets medlemmer er tilfredse med skemaet, dog savnes der plads til at evaluere de parakliniske
dele af 7. og 8. semester. Desuden mener vi, at det er mere hensigtsmæssigt, at skemaerne udsen-
des via sekretariatet og ikke, som der lægges op til fra evalueringsudvalget, fra centralt hold.
Formanden skriver herom til Jørgen Hedemark Poulsen, formand for evalueringsudvalget. Ind-
samlingen foregår via klinikudvalgssekretariatet, og her tages kopi af skemaerne, så vi som nu,
selv kan sammenfatte evalueringerne.

8. Antal studerende F99 og prognose for E99
På indeværende 7. semester havde vi i starten 66 studerende, dvs. seks overbookinger. Da kun
tre studerende ikke bestod de manglende eksaminer, er der er stadig overbooket. Da nogle stu-
derende har valgt at dele semesteret eller tage det kliniske ophold i udlandet, har vi dog kun een
overbooking i klinikken. Vi bliver nødt til at have nogle ekstra pladser på medicinske afdelinger
på RH, vi kan bruge i lignende situationer på kommende semestre, da vi nu kun har 48 pladser.
Det besluttes, at bede afd. L og M modtage 5-6 studerende ved behov.

9. Forelæsningsrækken på 12. semester
Professor Klaus Ølgaaard havde sendt en indsigelse til den nye forelæsningsrække. Da indsigel-
sen indeholdt misforståelser og det nye forslag dækker alle emner uden dubleringer eller udela-
delser, bibeholdes emnelisten. Formanden sender svar til Ølgaard.

10.  Evt.
Intet til dette punkt.

KAGE: stud. med. Christian Engell tager kage med på mødet den 25. marts 1999.
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

 5. Høring om adgangsbekendtgørelse
 6. Evaluering (materiale vedlagt til nævnets nye medlemmer)

a. Mundtlig redegørelse fra Tidlig almen medicin og sundhedspsyk.
b. Gennemgang af materiale

 7. Eksamen i psykologi
 8. Faglig dag

a. 10. marts 1999
b. Næste faglige dag: dato � emne

9. Meddelelser
a. IT-situationen
b. Aftaler om Klinisk studenterundervisning
c. Kliniske institutter

10. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
Dispensationsudvalgets indstiller imødekommet.
I forbindelse med behandling af udenlandske lægers ansøgninger om ubegrænset autorisation
vil der blive udarbejdet en database udenlandske universiteter/fakulteter/lægeskoler. Denne vil
også kunne anvendes i forbindelse med forhåndsmeritering af studerendes udlandsophold.

ad 3 Godkendelse af referat 02-99 og 03-99
Referat 02-99 godkendt. Referat 03-99 godkendt med enkelte tilføjelser.

ad 4 Studieplan
Udkast til kommissorium for 3.-5. semester udvalget blev omdelt. Kommissoriet vil blive be-
handlet på næste møde. Øvrige kommissorier udsendes snarest muligt.

ad 5 Høring om adgangsbekendtgørelse
Fra Undervisningsministeriet var modtaget høringsskrivelse vedr. adgangsbekendtgørelsen.
Fra Aarhus Universitet var fremsat ønske om, at adgangskravene blev ændret fra de nuværende,
som er matematik og fysik på B-niveau og kemi på C-niveau, til at være B-niveau for alle tre fag.
Studienævnet fandt det vigtigt, at studerende med forskellig gymnasial baggrund kunne optages
og ønskede derfor ikke at ændre kravene.

ad 6 Evaluering
Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi. Den annoncerede mundtlige redegørelse fra faget
måtte udgå, idet der ikke var mødt nogen fra faget.
Poul Jaszczak oplyste, at udgangspunktet for den negative kritik af faget ikke havde været kor-
rekt, idet det som anført af Nina Grosman, var det gamle kursus, der var evalueret i foråret 1998.
Evalueringen var gentaget i efteråret 1999 (det nye kursus) og det forventedes, at en foreløbig
rapport kunne forelægges for studienævnet snarest.
Anatomi. Undervisningen i embryologi er ikke sufficient. Anatomerne ønsker at bedre på dette.
OSVAL I. En bedre information efterlystes � gerne i MOK. Det var studienævnets opfattelse,
OSVAL udvalget burde se på sagen. Endvidere burde det overvejes, om OSVAL introduktionen
kunne flyttes til et tidligere semester for derved at gøre starten på OSVAL mindre hektisk..
Studenterne efterlyste tidsrammer indenfor hvilke forslag til ændringer/forbedringer af undervis-
ningen skal foreligge. Studienævnet tilsluttede sig Evalueringsudvalgets anbefalinger og pålagde
udvalget at gå videre med sagen og rette henvendelse til fagene.

ad 7 Eksamen i psykologi
Studenterrepræsentanterne i studienævnet havde holdt møde 2. semesters holdrepræsentanter,
hvor der var blevet orienteret om den ny eksamensform og ændring af tidspunkt for eksamen i
forhold til det tidligere udmeldte. Studienævnet besluttede at eksamen psykologi kunne afholdes
som foreslået af faget. Oplægget fra faget udsendes til studienævnets medlemmer.
Tidsplan for eksamen meddeles ved annoncering i MOK, oplysning til de enkelte hold i forbin-
delse med undervisningen samt ved opslag.

ad  8 Faglig dag
a. 10. marts 1999. Plakat var tegnet og vil blive trykt.
b. Næste faglige dag: dato � emne. Næste faglig dag arrangement blev fastsat til onsdag d. 6.
oktober 1999. Emnet kunne være Cancer. IMCC har tidligere fremsat forslag om vaccination som
emne for faglig dag. - Studentergruppen arbejder videre med sagen.

ad  9 Meddelelser
a.  IT-situationen. Studielederen oplyste, at der var etableret datasal til bachelor- og kandidat-
uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. � Der mangler stadig udstyr til medicinstuderende,
endvidere burde serverkapaciteten øges.
b.  Kliniske aftaler. Aftale med H:S om klinisk studenterundervisning er ved at være på plads. En
nyskabelse er, at pengene følger studenten helt ud i afdelingen.
c.  Kliniske institutter. Der arbejdes på at etablere en overbygning på de kliniske institutter i form
af en bestyrelse, hvis formand vil få delegeret en del økonomisk kompetence.
d.  Nye professorer. Fakultetet har ansat følgende nye professorer:
pr. 1. august 1998: Michael Kjær, Bispebjerg Hospital i idrætsmedicin (eksternt finansieret).
pr. 1. september 1998: Martin Lauritzen, Amtssygehuset i Glostrup i klinisk neurofysiologi.
pr. 1. februar 1999: Jørgen Rask Madsen, Amtssygehuset i Herlev i medicinsk gastroenterologi.
pr. 1. februar 1999: Sven Olaf Skouby, Frederiksberg Hospital i gynækologi og obstetrik med
særligt henblik på gynækologisk endokrinologi (eksternt finansieret).
pr. 1. februar 1999: Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet i neurologi med specielt henblik på
neurobiologisk forskning i hjernens receptorsystemer (eksternt finansieret).
pr. 1.marts 1999: Gunnar Lose, Amtssygehuset i Glostrup i urogynækologi (eksternt finansie-
ret).
pr. 1.marts 1999: Carsten Thomsen, Rigshospitalet i radiologi.
pr. 1. april 1999: Anders Larsson, Amtssygehuset i Gentofte i anæstesiologi med særligt henblik
på intensiv terapi.

ad 10 Eventuelt
Intet til dette punkt.

ref.   Grete Rossing
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Royal Studievejledning

Med venlig hilsen
Studievejledningen

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT
�DOBBELTKLIP� FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor de
sidste 12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. semester, og der er ingen dispensationsmu-
lighed.
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen
skal attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse indenfor et år. Henvend dig på eksamens-
kontoret for at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan
også udbetales som dobbeltklip.

VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.
Fase I
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informa-
tioner fra CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse,
skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal registrere. Du
skal ligeledes give besked hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studie-
og eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udebo-
ende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer.

Fase II
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked.

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

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.

Træffetider uge 14

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

Mandag 15-16 16-19 Jes Braagaard
Tirsdag 10�11 11�14 Ulrik Bodholdt
Onsdag 12-13 13-16 Margit Skousen
Torsdag 12-13 9-10 Maria Salling Rasmussen
Fredag 9-10 10�13 Palle Rasmussen

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

Torsdag 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 92 lokale 9.1.41
Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

Den Royale Fase I

OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTER
PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale
med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at
øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelses-
opstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gen-
nemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen
det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en
lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart
efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads og kan
derved risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kon-
takte en studievejleder.

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
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 !

ATTENTION 2. SEMESTER!!ATTENTION 2. SEMESTER!!ATTENTION 2. SEMESTER!!ATTENTION 2. SEMESTER!!ATTENTION 2. SEMESTER!!
Sæt X i kalenderen lørdag d. 19/6:

Anatomi-fest med picnic (og andet sjov�.) i Fælledparken
og efterfølgende fest i klubben.
Billetter kan købes hos din HR-repræsentant under dissektionskurset
til den ringe sum af 20,-.

2. semester HR.

Den Royale Fase II

IDRÆTSMEDICIN � VKO KURSUSIDRÆTSMEDICIN � VKO KURSUSIDRÆTSMEDICIN � VKO KURSUSIDRÆTSMEDICIN � VKO KURSUSIDRÆTSMEDICIN � VKO KURSUS
25. � 28. maj 1999
Se opslag på VKO-kontoret,
Studentergangen, Panum Instituttet

Finn Bojsen-Møller

Det Royale Studie
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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.

NyhedNyhedNyhedNyhedNyhed
Som noget nyt kan studerende fra 10. semester og opefter øve sig i praktiske færdigheder inden
for oto-, rhino- & laryngologi samt oftalmologi i LKF. Blot skal man have gennemgået klinikken
indenfor det pågældende område og af praktiske grunde skal man være to til at øve (ellers har man
ingen at øve på). Der kan øves i tidsrummene anført nedenfor.

Åbningstider for LKF

Hverdage Weekend
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

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

Kurser i LKF

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
080499 16.00-17.30 IV-adgang 10/3-99
080499 18.00-19.30 IV-adgang 10/3-99
150499 16.30-19.00 Genoplivning 17/3-99
220499 16.00-17.30 Sutur 24/3-99
220499 18.00-19.30 Sutur 24/3-99
270499 16.30-19.00 Genoplivning 31/3-99
290499 16.00-17.30 Sutur 31/3-99
290499 18.00-19.30 Sutur 31/3-99
060599 16.30-19.00 Genoplivning   7/4-99
110599 16.00-17.30 Sutur 14/4-99
110599 18.00-19.30 Sutur 14/4-99
200599 16.30-19.00 Gynækologi 21/4-99
250599 16.30-19.00 Gynækologi 21/4-99
270599 16.30-19.00 Gynækologi 28/4-99

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

De Royale Studietilbud
DANSKE KVINDELIGE LÆGERS FOR-DANSKE KVINDELIGE LÆGERS FOR-DANSKE KVINDELIGE LÆGERS FOR-DANSKE KVINDELIGE LÆGERS FOR-DANSKE KVINDELIGE LÆGERS FOR-
ENINGENINGENINGENINGENING
Det ufødte barns rettigheder og moderens ret til at råde
over egen krop. Er der en konflikt?

Tid: lørdag d. 17. April, kl. 9.30 - 16.00.
Sted: store auditorium, Københavns Amtssygehus i Gentofte.
Målgruppe: Læger fra alle 3 søjler, også mandlige læger og medicinstuderende, jordemødre,
sundhedsplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med disse problemer.
Formål og indhold: Vi ser mødre, der udviser en risikoadfærd overfor det ufødte barn. Hvilke
retigheder har moderen?
Hvilke rettigheder har det ufødte barn?
Hvilke skader risikerer fostret i relation til misbrug eller sygdom hos moderen?
Hvilke interventionsmuligheder har vi?
Hvordan tilgodeser vi moderens selvbestemmelsesret? Etiske aspekter.
Emnet vil blive belyst gennem foredrag og diskussion.

Undervisere: afdelingslæge May Olofsson, Familieambulatoriet, H:S Hvidovre hospital; over-
læge Anne Mette Skovgaard, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Glostrup; læge Johanne
Hahnemann, Kennedy Instituttet; overlæge, dr. med Gorm Greisen, neonatalklinikken H:S
Rigshopitalet; adjunkt i familieret, Annette Kronborg, Retsvidenskabeligt institut C, København;

overlæge Margrethe Møller, gyn.-obstetrisk afd. Ålborg Sygehus Nord; socialrådgiver Ilse Johan-
sen, Brøndby Kommunes børnesektor.
Mødeledere: Ellen Garde og Margrethe Møller.
Kursusafgift: kr. 350 for medlemmer af Kvindelige Lægers Forening og kr. 400 for ikke-med-
lemmer. Indkluderer formiddagskaffe og frokost.
(kr. 100 for studerende).

Tilmelding: inden 9. April til sekretær Inge Bülow, Bregnevænget 43, 3050 Humlebæk, tlf. 49 19
36 06, fax  49 19 36 44.
Seminaret støttes af Durascan.

MINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUMMINI-SYMPOSIUM
i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning

på Panum Instituttet
Tid:    Mandag den 12. april 1999 kl. 14.15-16.00
Sted:   Lille Auditorium 2 (lok. 29.01.32)
Emne:   Overdrivelse og hentæring. Hvad demonstrerer kønskarakteren i masochismen?
Underviser: Seniorforsker, Ph.d. Karin Bang

Med venlig hilsen
Marianne Holck Christensen
Afd. for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Panum Instituttet

Royale Symposier

De Royale Bøger

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIABØRNE- OG UNGDOMSPSYKIABØRNE- OG UNGDOMSPSYKIABØRNE- OG UNGDOMSPSYKIABØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI -TRI -TRI -TRI -TRI -
EN LÆREBOG OM BØRN OG UNGESEN LÆREBOG OM BØRN OG UNGESEN LÆREBOG OM BØRN OG UNGESEN LÆREBOG OM BØRN OG UNGESEN LÆREBOG OM BØRN OG UNGES
PSYKISKE SYGDOMMEPSYKISKE SYGDOMMEPSYKISKE SYGDOMMEPSYKISKE SYGDOMMEPSYKISKE SYGDOMME

Forfattere: Per Hove Thomsen og Anne Mette Skovgaard
283 sider, indbundet, kr. 298,00 inkl. moms

I min egenskab af introduktionslæge i specialet er jeg blevet bedt om at anmelde denne bog. Det
er svært at beskrive en så omfangsrig bog så kort, men jeg vil prøve. Jeg vil starte med at præsen-
tere bogens indhold:

Den første del gennemgår den psykiatriske undersøgelse af børn og unge. Dels gennemgås den
kliniske undersøgelse af børn og unge, men også de mere specielle undersøgelser, man benytter
i dette speciale, så som legeobservation, tegnetest og de specielle børne- og ungdomspsykologiske
tests.

De følgende tre kapitler omhandler: »Diagnostik« i såvel ICD 10 og DSM IV, »Epidemiologi«,
og »Ætiologiske mekanismer og risikofaktorer«. Kapitlerne giver en kortfattet oversigt over
disse emner.

Bogens centrale del starter med at beskrive forskellige udviklingsforstyrrelser og gennemgår
derefter enkeltvis de gængse børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser med hensyn til fore-
komst, årsagsforhold, klinisk billede, differentialdiagnoser, behandling og forløb.

Der afsluttes med tre kapitler omhandlende »Akutte tilstande«, »Behandling« generelt, såvel
psykoterapeutisk som farmakologisk behandling, »Profylakse« og »Lovgivning« i psykiatrien,
her specielt de lovmæssige forhold, der gør sig gældende over for børn og unge.

I bogen er der indslag på blåt, med skemaer, der letter overblikket, og sygehistorier til lettelse af
forståelsen. Bogens indeks er stort, hvilket gør den god som opslagsbog, og bagest i bogen er
der et appendiks med WHOs klassifikation af psykiske lidelser i kategorierne F00 til 99. Det kan
bestemt anbefales at købe denne bog, der gennem sine 283 let læste sider, giver en god, logisk
opbygget indføring i og oversigt over dette spændende og anderledes speciale.

Michala Høgsgaard
Introduktionslæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk hospital i Århus

Det Royale Studie
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Det Royale Bogsalg

MEDICINSK KOMPENDIUMMEDICINSK KOMPENDIUMMEDICINSK KOMPENDIUMMEDICINSK KOMPENDIUMMEDICINSK KOMPENDIUM
14 udg. uden over stregninger sælges for 1.500,-
Nikolaj Eldrup tlf 38 860 860

FØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGESFØLGENDE BØGER SÆLGES
7. semester
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave. sælges for 250
anbefalet lærebog (nypris 495,-)

8. semester:
MIKROBIOLOGI OG FARMAKOLOGI
en komplet samling af kompendier og pensumbeskrivelser sælges for 200.
3 bøger i kopi med stærk spiralryg
farmakologi, bakteriologi og mykologi, virologi, parasitologi, transfusionsmedicin
(nybogprisen ville være  720 kr)

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

BOGSALGBOGSALGBOGSALGBOGSALGBOGSALG
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

De Royale Annoncer
AUDIOLOGIASSISTENTMEDHJÆLPERAUDIOLOGIASSISTENTMEDHJÆLPERAUDIOLOGIASSISTENTMEDHJÆLPERAUDIOLOGIASSISTENTMEDHJÆLPERAUDIOLOGIASSISTENTMEDHJÆLPER
SØGESSØGESSØGESSØGESSØGES

1-2 medicinstuderende med bestået 10. semester og interesse for øresygdomme søges til audio-
logisk laboratorium
på Rigshospitalet.
Arbejdet består hovedsageligt i udførelse af høreprøver.

Det Royale FADL
NYE MEDLEMSTILBUD FRA FNYE MEDLEMSTILBUD FRA FNYE MEDLEMSTILBUD FRA FNYE MEDLEMSTILBUD FRA FNYE MEDLEMSTILBUD FRA FADLADLADLADLADL

Er du til form og fitness ?

FADL, København har indgået en såkaldt firma-aftale med Form og Fitness og har hermed
fornøjelse af at kunne tilbyde FADL-medlemmerne at benytte alle Fitness-centrene, hvor største-
parten er beliggende i Københavns-området - her kan bla. nævnes �Parken og Bolten�s Gård�
. I centrene tilbydes styrketræning, aerobic, bodybike mv. En del af centrene har også svømmehal
og med et fitness-medlemskab få du også �gratis� adgang til de faciliteter som er tilknyttet de
enkelte centre. (Adresseliste over samtlige Fitness-centrene findes på sekretariatet)

Som FADL-medlem  kan du opnå følgende rabat:

FADL-pris Normal pris:
3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
     895           1295           2495    1225    1825      3325

Da Fitness-prisen er afhængig af antal tilmeldte, vil FADL have mulighed for genfor-
handle aftalen til en endnu bedre pris, hvis mange af FADL�s medlemmer ønsker at
benytter tilbuddet.

Hvis du ønsker at gøre brug af FADL�s tilbud, skal du indbetale prisen for henholdsvis 3, - 6 eller
9 måneder -  på gironr. 100-1965 � Adresse: Administration Form og Fitness Amager Boulevard
70, st., 2300 København S.

Efterfølgende skal du medbringe din girokvittering, girokontoudtog eller lignende  til FADL�s
sekretariat, hvorefter indmeldelsesblanket skal udfyldes og medlemskab af FADL - skal attesteres
af sekretariatet.

Fra Form- og Fitness-administrationen er det blevet oplyst, at der efter indsendelsen af tilmeldings-
blanketten vil gå en lille uge tid, hvorefter adgangskort kan afhentes i et
af Fitness-centrene.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger
35392641.

ROSKILDE-FESTIVAL �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-erfaring, og i øvrigt er chekkede og rolige
personer med overblik.
Vores opgave er i små hold at være til stede blandt publikum 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

Arbejdstid efter aftale.
Aflønning efter løntrinene 9, 11-16 for kontorpersonale i H:S svarende til ca. 91 kr./time.
Tiltrædelse snarest.

Henvendelse til overlæge, M.Sc. Lars Holme Nielsen, afsnit 2072, RH.
Tlf: 35452072

KVKVKVKVKVALIFICERET BUDALIFICERET BUDALIFICERET BUDALIFICERET BUDALIFICERET BUD
PÅ MULIGE NAPÅ MULIGE NAPÅ MULIGE NAPÅ MULIGE NAPÅ MULIGE NAVNE:VNE:VNE:VNE:VNE:

Den Royale Redaktion

De Royale annoncer & Indre organer
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Det RoyaleVagtbureauFÅ RÅD TIL MERE !!! � TILBUD FRAFÅ RÅD TIL MERE !!! � TILBUD FRAFÅ RÅD TIL MERE !!! � TILBUD FRAFÅ RÅD TIL MERE !!! � TILBUD FRAFÅ RÅD TIL MERE !!! � TILBUD FRA
FFFFFADL !!ADL !!ADL !!ADL !!ADL !!

105.000 offentligt ansatte har allerede kort til bonus.
Din vej til besparelser behøver heller ikke være lang.
Meld dig ind i Forbrugsforeningen.

Du opnår bonus hver eneste gang, du handler - normalt 9%. Der er således mange penge at spare
på årsbasis. Som medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende kan du opnå mange fordele,
hvis du melder dig ind i Forbrugsforeningen.

Næsten alle brancherNæsten alle brancherNæsten alle brancherNæsten alle brancherNæsten alle brancher
Forbrugsforeningen samarbejder med ca. 5.900 forretninger over hele landet. Fra advokathjælp
til årgangsvin, fra babyudstyr til zoneterapi � du kan få bonus på flere varer og serviceydelser end
du drømmer om.
Som noget helt nyt er Forbrugsforeningen gået over til kontokort. Det betyder, at det nu er blevet
langt nemmere at handle og få bonus. Desuden har det nye fleksible system tiltrukket en masse
nye leverandører � bl.a. skotøjskæden Birk Sko og computerkæden Banzhaf � og flere kommer
til.

Hvor kan jeg handle?Hvor kan jeg handle?Hvor kan jeg handle?Hvor kan jeg handle?Hvor kan jeg handle?
Hvert år får alle medlemmer tilsendt Leverandørnøglen med samtlige forretninger, der samarbej-
der med Forbrugsforeningen. Blandt de største leverandører kan nævnes:  Hydro-Texaco, Star
Tour, Synoptik, Bauhaus, Fredgaard, Tæppeland og Paw Sko.

Sådan bliver du medlem?Sådan bliver du medlem?Sådan bliver du medlem?Sådan bliver du medlem?Sådan bliver du medlem?
Få en indmeldelsesblanket i Foreningen af Danske Lægestuderende eller i Forbrugsforeningen.
Ved indmeldelse i Forbrugsforeningen skal du medsende en kopi af din giroindbetaling vedrø-
rende FADL-kontingentet.
Du kan ringe på telefon 33 13 88 22, sende en fax på 33 15 87 60, sende en e-mail til
fbf@forbrugsforeningen.dk eller  besøge vores hjemmeside på internettet på adressen
www.forbrugsforeningen.dk. Her kan du læse mere om Forbrugsforeningen og selv udprinte
en indmeldelsesblanket.
Medlemsskabet koster kun 50 kr. en gang for alle.

Sådan kontakter du os
Forbrugsforeningen af 1886
Knabrostræde 12
Postboks 1114
1009 København K
Telefon: 33 13 88 82
Telefax: 33 15 87 60
E-mail: fbf@forbrugsforeningen.dk
Hjemmeside: www.forbrugsforeningen.dk

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 skal det foregå i tiderne:
kl. 6.00-9.00 og 18.00-24.00

HUSK !HUSK !HUSK !HUSK !HUSK !
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk at give os besked enten pr. brev eller telefon.
Hilsen VB

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 14

Onsdag den 7. april 14.00 � 15.00
Fredag den 9. april 14.00 � 15.00
Mandag den 29. marts 15.00 � 16.00 (uge 15)

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

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !
BØRNEVENTILABØRNEVENTILABØRNEVENTILABØRNEVENTILABØRNEVENTILATØR � ER DET NOGET FOR DIG?TØR � ER DET NOGET FOR DIG?TØR � ER DET NOGET FOR DIG?TØR � ER DET NOGET FOR DIG?TØR � ER DET NOGET FOR DIG?

3302 er Fadl�s børneflyverhold. Vi er et hyggeligt hold, som er meget efterspurgte og vellidte på
afdelingerne. Holdet er specielt uddannede til arbejdet med børn under otte år, og har fortrinsret
til vagter bestilt til disse patienter. Derfor har du hos os mere sikkerhed for at få de vagter, som du
planlægger, end på andre flyverhold.

Vi varetager i tæt samarbejde med sygeplejerskerne barnets pleje. Sygeplejerskerne ved at vi har
stor erfaring med pleje af børn, og vi får derfor lov til meget mere, end �almindelige� ventiler:
manuelventilation, sugning, bleskift (små portioner!), kontakt, leg o.s.v.

Forældre til små børn er ofte indlagt sammen med deres børn, og er således meget på stuen. Derfor
får vi en tæt kontakt til de pårørende og lærer en masse om patientkommunikation.

Hvis du overvejer at søge på permanenthold, så er det værd at bemærke, at de som regel foretræk-
ker ansøgere med BVT-kursus. Dette er dog som udgangspunkt ikke et krav på børneflyver-
holdet, du skal blot kunne deltage på førstkommende BVT-kursus og forpligter dig ved tilmel-
ding på holdet til at tage kurset.

Holdet er noget for dig hvis du har lyst at:
· arbejde med børn
· udvide din kompetence som ventilatør
· et godt og vellidt hold (stifte bekendtskab med -)
· få større sikkerhed for at få dine vagter
· (få symbolsk højere løn)

Krav:
· 3 vagter/måned
· 150 VT-timer
· Du skal tage førstkommende BVT-kursus, hvis du ikke allerede har det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Halfdan Lauridsen på 32 68 01
07 eller halfdan@mdb.ku.dk.

De Royale Indre organer
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AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 12AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 12AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 12AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 12AFDELINGSHOLD 4404 SØGER 12
MEDLEMMERMEDLEMMERMEDLEMMERMEDLEMMERMEDLEMMER
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: 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 afdelingen.
Du skal kunne deltage i holdets næste holdmøde tirsdag den 27. april kl. 16.00.

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. 22 april kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have mulighed for
at vælge mellem de kvalificerede ansøgere.

Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

VENTILAVENTILAVENTILAVENTILAVENTILATØRHOLD 4607 NORDSJÆLLAND.TØRHOLD 4607 NORDSJÆLLAND.TØRHOLD 4607 NORDSJÆLLAND.TØRHOLD 4607 NORDSJÆLLAND.TØRHOLD 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: Mandag d.12. april 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

HJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILATØR HOLD 4627TØR HOLD 4627TØR HOLD 4627TØR HOLD 4627TØR 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: torsdag d. 8. april 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402PERMANENTHOLD 4402
søger 2 nye medlemmer til indsupplering i marts.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende hold på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2
nye medlemmer til snarlig indsupplering.

I øjeblikket er vi 16 på holdet, 8 kvinder og 8 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 komme på holdet 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 må-
neder) 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, alle 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 8. april 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  forefin-
des.

INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542, Hvidovre Hospital.

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

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 du ikke har 600 VT-timer er du velkommen til at søge alligevel.
· 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 15. april 1999  kl. 12.00  til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Kathrine Holte tlf. 36 86 01 20.

De Royale Indre organer
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MSR side nr. 12 • 7. april 1999 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Eksamensræs på
8. semester

Et debatoplæg ved Birgitte Rode, aktiv i Det
Medicinske Studenterråd

Klinikopholdet på 8. semester er for mange
studerende plaget af de nært forestående
tre eksaminer. Selvom mange i sidste ende
vælger en eller to fra, betyder det, at klinik-
opholdet bliver lidt halvhjertet. I betragtning
af, at det er vores sidste lange klinikophold
i uddannelsen, dér hvor vi skal tilegne os
en række praktiske færdigheder, er det jo
trist. Oplevelsen står for mig i stærk kon-
trast til 7. semester klinik som virkelig var
sjov, og hvor (næsten) alle var højt motive-
rede.

En del studerende søger i øjeblikket dis-
pensation for at få lov til at gå til eksaminer
på 7. semester (udover genetik). Disse
mennesker får afslag, med mindre de har
en vældig god grund. Er det fair?

Hvad kan der gøres?
Rent bortset fra at afskaffe eksaminerne i
mikrobiologi eller farmakologi helt, er der,
som jeg ser det, et par mere eller mindre
radikale løsninger at vælge imellem (ikke
alle forslag er helt mine egne).

1) Man kunne åbne for at en eller to af
eksaminerne kunne tages allerede på
7. semester. Dette ville formentligt lede
til to eksamensplagede klinikophold i
stedet for et, men ville muligvis åbne
op for større mulighed for selv at dis-
ponere læsningen. Men 7. semester-
opholdet ligger jo faktisk i eksamens-
perioden, så det er måske ikke helt
godt.

2) Man kunne samle de to kliniske op-
hold på 8., og eksaminerne + klinik-
introduktionen på 7. Dette ville have den
fordel, at man kunne farmakologien og
mikrobiologien, når man var i klinik.
Ulempen ville være et drønhårdt 7. se-

mester, efter et helbarskt 6., hvor man
går og glæder sig til at se ægte patien-
ter.

3) Man kunne opfordre folk til at skyde den
ene af de to store eksaminer til 9. eller
10. semester, og garantere at
eksamensdatoerne kom til at ligge
hensigtsmæssigt, for dem der gjorde
det. Det ville måske få nogen til at
vælge et stort fag fra fra begyndelsen,
og dermed give mere plads til klinik-
ken.

…eller man kunne acceptere tingenes til-
stand.

På møde sidst i april
På et af forårets fællesmøder (den 27. april 1999)
sætter vi indtegningskrav på dagsordenen
(=hvornår må man gå til hvilke eksaminer), hvis
du har en mening så mød op! Hvis du ikke gider,
så send en mail med din idé (rode@mdb.ku.dk).
Ovenstående er således helt for egen regning,
da vi jo altså ikke har behandlet emnet i Studen-
terrådet.

Kampen om pengene

På Forenede Studenterråds næste fællesrådsmøde
skal der diskuteres budgetlægningen på
universitetet. Diskussionen om midlerne (eller
mangel på samme) kan blive ganske hård.

På fællesrådsmødet skal der bla. diskuteres den
måde, hvorpå der lægges det overordnede budget
for Københavns Universitet. I denne budget-
lægning indgår fordelingen af midler mellem
fakulteterne – dvs. de økonomiske rammer.
Ændringer i disse rammer kan i yderste konse-
kvens betyde fyringer på institutterne (som det
f.eks. opleves på Det Naturvidenskabelige Fakultet
netop nu).

Der er i studenterkredse blevet rejst kritik af den
måde, hvorpå budgetlægningen 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?

Fællesrådsmødet afholdes på torsdag den den 8.
april 1999, kl. 18.00 i Fiolstræde 10.
Spørgsmål rettes til Serbian (2084 3502).

Hvorfor kutane nerver?
Op mod anatomieksamen på 2. semester
bruges der megen energi på at terpe de ana-
tomiske navne på kuterne nerver uden ad;  men
hvilken relevans har dette (pensum) for vores
kommende virke som læger?
Måske kan en anatom svare ...

Medlemmer?

På den seneste generalforsamling i Forenede
Studenterråd (FSR) blev "medlemskabet" dis-
kuteret indgående. Som bekendt er det muligt at
være medlem af Det Medicinske Studenterråd
(MSR) , der jo er et fagråd i FSR. Medlemskabet
fungerer på den måde, at man melder sig ind i
"studenterorganisationen Forenede
Studenterråd", hvilket vil sige, at man på samme
tid er medlem af såvel sit fagråd (der hedder MSR
her på medicinstudiet) og af den centrale del af
organisationen (dvs. FSR).

Nuvel, for et år siden – på generalforsam-
lingen i foråret 1998 – nedsatte FSR et "med-
lemsudvalg". Udvalget fik intet klart kommis-
sorium; men arbejdsopgaven tog udgangspunkt i
det faktum, at der gennem de sidste mange år er
blevet færre og færre medlemmer. Det var således
klart, at udvalget skulle søge at redegøre, hvorfor
der ikke var flere medlemmer, samt komme med
forslag til hvordan der kunne fås flere
medlemmer.

På den seneste generalforsamling aflagde
medlemsudvalget rapport – en større sag, der
kan fås ved henvendelse på telefon 3532 3838.
Rapporten indholder en større analyse af
medlemsbegrebet som vi kender det samt en
række diskussioner af situationen pt – og visse
forbavsende anbefalinger.

Før udvalgets anbefalinger nævnes, skal det
dog her fremhæves, at medlemskabet i dag ikke
er forbundet med demokratiske rettigheder i
organisationen. Det er nemlig således, at alle
indskrevne studerende på Københavns
Universitet har tale og stemmeret ved organisa-
tionens møder - hvilket også gælder i MSR. Hvad
giver medlemskabet så? Som medlem for man en
række fordele og rettigheder: Modtagelse af
medlemsbladet Studentermagasinet fire gange
årligt, og rabat på Kilroykort og Diners Kort
samt adgang til billig kopiering, indbinding mv.

Udvalget har anbefalet, at medlemskabet,
som vi kender det i dag, afskaffes! Begrundelsen
er primært, at det at have medlemmer, der ikke
er udtryk for den politisk arbejdende eller
støttende del af organisaitonen, kan give forkerte
signaler. At FSR har få medlemmer i dag er jo
ikke udtryk for at der ikke føres repræsentativ
politik – repræsentativiteten sikres via informa-
tion og åbne møder.

Medlemskabet er blevet anbefalet afløst af
et fagrådsbidrag. De personer der forstat  ønsker
at støtte de lokale studenterpolitiske arbejde, kan
så betale et bidrag, der vil gå totalt til fagrådet.
Fagrådenes økonomi skulle således kunne
overleve. Generalforsamlingen besluttede at
arbejde videre med anbefalingerne mhp. på
vedtagelse på efterårsgeneralforsamlingen.

Det Royale MSR
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Royale Basisgrupper

OPRÅB TIL BASIS GRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASIS GRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASIS GRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASIS GRUPPERNE OGOPRÅB TIL BASIS GRUPPERNE OG
ANDRE FORENINGER�ANDRE FORENINGER�ANDRE FORENINGER�ANDRE FORENINGER�ANDRE FORENINGER�
Rusvejledningen er startet, og dermed er dette års Rusbogs redaktion gået i gang med at forberede
dette års Rusbog. Bogen som alle de kommende russere får tilsendt sammen med rusturs-
invitationen. Rusbogen er en opslagsbog, hvor man kan slå op og læse om de forskellige tilbud
der er på Panum. Hvordan man finder et sted og bo, hvordan det er at blive læge osv. osv.
Derfor har jeres basisgruppe, forening m.m. nu muligheden for at sende jeres nye indlæg til
rusbogen. Husk at indlægget skal beskrive hvad og hvem i er og hvordan man kontakter jer.
Hvis i ikke bliver kontaktet af os i løbet af de næste par uger og man mener at have et indlæg der
bare skal med i rusbogen kan man kontakte undertegnede via e-mail. Indlægget skal sendes som
attach-fil, enten Word eller Wordperfect. Der må meget gerne være billeder og logoer i indlægget,
og vi gør opmærksom på at MDB, har en glimrende scanner.

På Rusbogredaktionens vegne
Gordon
jehu@mdb.ku.dk

SEXEKSPRESSEN  -SEXEKSPRESSEN  -SEXEKSPRESSEN  -SEXEKSPRESSEN  -SEXEKSPRESSEN  -
SEKSUALOPLSEKSUALOPLSEKSUALOPLSEKSUALOPLSEKSUALOPLYSNINGYSNINGYSNINGYSNINGYSNING
FOR UNGE AF UNGEFOR UNGE AF UNGEFOR UNGE AF UNGEFOR UNGE AF UNGEFOR UNGE AF UNGE!!!!!

INFORMATIONSMØDE FOR
INTERESSEREDE; I DAG - ONSDAG
D. 7. APRIL - KL.16 I FADL�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

PRAKTIKANT I TRO-PRAKTIKANT I TRO-PRAKTIKANT I TRO-PRAKTIKANT I TRO-PRAKTIKANT I TRO-
PERNEPERNEPERNEPERNEPERNE
Vi har et enestående tilbud til dig ! Udvid din horisont,
samtidig med, at du får indblik i et 3. verdens lands
kultur og sundhedsforhold.

PIT ( Praktikant i Troperne, en undergruppe af IMCC)
formidler kontakt til troperne ;
Indien, Afrika og Sydanerika. Du har mulighed for at komme ud på et 3 - 6 mdr.´s hospital-
sophold efter at have bestået første del. Foruden bestået farmakologi, mikrobiologi og  klinisk
ophold, forventer vi at du søger om deltagelse på tropemedicinsk kursus, som afholdes hver
augustmåned på KBH´s Universitet.

AFRIKA: Maua, Kenya
Chogoria, Kenya
Mvumi, Tanzania
Torroro, Uganda
Heri, Tanzania

INDIEN: Bissamcuttack, Orissa
Oddanchatram, Tamil Nadu
Kotagiri, Tamil Nadu
Arogyavaram, Andra  Pradesh

SYDAMERIKA: Montevideo, Uruguay

Ønsker du yderligere information holder vi informationsmøde den 7/4 på FADL-gangen (mø-
delokalet), Panum,  hvor der vil blive forevist lysbilleder og serveret te, kaffe og kage.
INFOMØDE: Onsdag, d. 7/4-1999 , kl. 19.30
ANSØGNINGSSKEMA: Afhentes på IMCC´s kontor.
ANSØGNINGSFRIST: Mandag, d. 19/4-1999 kl. 14.00

Med venlig hilsen
PIT

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

"KLASSENS"KLASSENS"KLASSENS"KLASSENS"KLASSENS
TYKKE DRENG"TYKKE DRENG"TYKKE DRENG"TYKKE DRENG"TYKKE DRENG"

FREDAG DEN 9. APRIL KL
17.00 I
STUDENTERKLUBBEN

Vi har gjort et scoop, og fået den anmelderroste duo Klassens Tykke Dreng til at spille her.
De leverer en forrygende blanding af stand-up og musik, og i deres egenproducerede
ingrediensliste angiver de bla. 2 flotte fyre, 1 guitar, 1 fantastisk stemme, blokfløjte, Elvis-
briller, et gran humor og en ordentlig portion musikalitet som værende bestanddelene i
deres show. Det hele minder lidt om det hedengangne (?) papkasse-show.

De har optrådt utallige steder, deriblandt hos Coca-Cola og Carlsberg, på Café Rust, Park
Café, Basecamp osv., og er blevet meget positivt omtalt i medierne. Nu kan de altså opleves
i studenterklubben, ganske gratis!

Showet varer en times tid (med pause), så mød op i god tid og nyd en kold bajøør til en
billig penge, så kan du få en god plads til alletiders underholdning. Bemærk dog, at vi
IKKE holder lang fredag, selvom det er den første fredag i april hvor vi har åbent � det
gjorde vi onsdag d. 31. marts i stedet. Så gem krudtet til eventyrfesten lørdag, eller vælt
videre i byen når vi lukker fredag aften.

KG-MØDEKG-MØDEKG-MØDEKG-MØDEKG-MØDE
Vi skal lige ha� styr på det sidste inden weekendseminaret - derfor er der KG-møde,

TIRSDAG DEN 13/4 KL.16.00 I STUDKLUBBEN

OBS! I skal inden mødet hver især have styr på, nøjagtigt hvor mange der kommer med fra jeres
respektive grupper � dette er MEGET vigtigt af hensyn til maden og busserne!

Bloap-bloap-bloap,
Bue

Royal Rusnews (and -olds)

De Royale Indre organer
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SVENSKAR SE HIT!SVENSKAR SE HIT!SVENSKAR SE HIT!SVENSKAR SE HIT!SVENSKAR SE HIT!

Nu är det fest, den 16 april!! Eftersom vi inte har koll på alla nya, måste
ni meddela oss era e-mail adresser  och anmäla er till denna storslagna
fest. Skriv till oss så får ni en matuppgift senast den 12 april.
Mvh Maria och Frida
(frida@mdb.ku.dk)

TIL ALLE GAMLE RUSVEJLEDERETIL ALLE GAMLE RUSVEJLEDERETIL ALLE GAMLE RUSVEJLEDERETIL ALLE GAMLE RUSVEJLEDERETIL ALLE GAMLE RUSVEJLEDERE
I år er der oprettet en ny undergruppe af rus-vejlederene: oplægs-revisions gruppen,

Vores mål er at oprette en kategori-inddelt database over samtlige oplæg der er produceret gennem
tiderne og endvidere at gøre disse oplæg elektronisk tilgængelige via N-drevet på MDB.

Der er en række indlysende fordele både program-planlægningsmæssigt og logistisk (vi undgår
�mappe-helvedet�) ved en sådan database � og vigtigst af alt undgår vi at �der går odont i
mapperne�.

Da et hurtigt blik ud over � selv de tilbageværende � oplægs-mapper dog vidner om skræm-
mende mange timers rekonstruktion foran tastaturet, beder vi ydmygt om lidt hjælp:
I må allesammen gerne lige vride de grå og prøve at se om i har nogle gamle oplæg liggende på
hard-disk eller diskette, det ville være go-fint.

Oplæg kan sendes til isbye@mdb.ku.dk med �oplæg� som subject, skriv endvidere også gruppe
og årstal i mailen.

Hold jer ikke tilbage, selv oplæg af �Junglebogs-karakter� vil vi blive glade for at se igen��

p.v.a. oplægs-revisions gruppen
FAS!

Royal Restaurantanmeldelse
 REST REST REST REST RESTAURANT DE GAULLEAURANT DE GAULLEAURANT DE GAULLEAURANT DE GAULLEAURANT DE GAULLE

Gourmet-klubben �Gaffelslaget� har for nyligt afholdt
generalforsamling og mødtes i denne anledning på
restaurant de Gaulle, Kronborggade, Nørrebro.

Lad os med det samme slå fast, at der var tale om en oplevelse i særklasse. Dommer-kvintetten
kvitterede med en �Grand Total� på 4 gaffelslag ud af 5 mulige. I det lidt kedelige nedlagte butiks-
lokale blev vi modtaget af et tjenerpar i Hawaii-skjorter. MEN, skindet bedrog! Vores tjenere
optrådte meget professionelt og køkkenet havde et imponerende repertoire:
  Hvad med en gang �Wasabi og sesamolie tilsmagt strudsetartar med ananassalsa og drys
af poppede vilde ris� til forret, efterfulgt af: �Trompetsvampefyldt perlehønebryst på
pernodflamberet fennike, dertil pestovendte fettuccine nero og syrlig peberfrugtsauce� af-
sluttet med �Ananascarpaccio drypset med lime og mynte, dertil mascarponerørt passions-
frugt og sprød sesamgalette� til dessert. Aldeles udsøgt- en nydelse for Papillae Vallatae i almin-
delighed og sjælen i særdeleshed. Vi nåede hele menukortet igennem og nød dertil 3 prægtige
vine. Regningen for den samlede dommerkvintet blev den yderst rimelige sum af
DKK 1900,-

�Gaffelslaget� medgiver hermed Restaurant de Gaulle vores varmeste anbefalinger.

SBB, TTP, RH, EJS, TSP.

Royal Teateranmeldelse
�DON CARLOS��DON CARLOS��DON CARLOS��DON CARLOS��DON CARLOS�
Af: Friedrich Schiller
Instr: Staffan Valdemar Holm
Medv: Jørgen Reenberg, Thomas Mørk, Søren Sætter-
Lassen, Benedikte Hansen m.fl.

Af: Jakob Raunsø

�Vær lige opmærksom på, at stykket varer fire en halv time�, sagde billetdamen til Deres udsendte.
Hm, hvornår har jeg sidst set et så langt stykke? Det har jeg ikke. Og hvad værre var, stykket var
faktisk blevet kortet ned til noget nær det halve!

�Don Carlos� foregår i Spanien i slutningen af 1500-tallet, hvor den strenge og religiøse Kong
Fillip II (Jørgen Reenberg) regerer. Han holder spaniens befolkning i et jerngreb hjulpet godt på
vej af den katolske kirkes inkvisition. I 1568 er Fillip II ved at sende sin hær afsted mod Neder-
landene (dengang tilhørende Spanien) for at nedkæmpe et ulmende oprør. Han mangler en hærfører
og skal vælge mellem den frygtede feltherre, Hertug Alba (Henrik Jandorf), og kongens egen
søn, Don Carlos (Thomas Mørk).

Problemet er, at Don Carlos altid har vist sig som en svag og uduelig søn, uden mod og mands-
hjerte, hvilket ærgrer den aldrende konge. Don Carlos derimod har mange visioner om, hvorle-
des han skal reformere landet når han overtager tronen, for han misbilliger sin fars regeringsform,
men ønsker samtidigt brændende at faderen respekterer ham. Desuden hader han sin far for at
have snuppet hans ungdomskæreste og gjort hende til dronning, altså hans �mor�.

Don Carlos gode ven, Marquis�en af Posa (Søren Sætter-Lassen) har været i Nederlandene, og
har lært at oprør er den eneste vej til afskaffelse af det benhårde styre. Hans visioner om et samfund
er meget socialistiske, og det lykkes ham at få overtalt Don Carlos til at hjælpe sig med revolutio-
nen. En spændende ting ved dette er, at vi i nutiden accepterer disse socialistiske tanker som
værende ganske naturlige, men da Schiller�s stykke blev opført i 1790 blev det forbudt i en
periode.

Hermed er scenen sat til et klassisk drama med had, kærlighed og brave mænd i fysisk og psy-
kologisk kamp. Jørgen Reenberg spiller r�. ud af bukserne som Kong Fillip, hvor vi ser at
kongen selv har mange problemer at slås med under den hårde facade. Thomas Mørk virker en
anelse for patetisk som Don Carlos, hvor man mangler at mærke den indre styrke han burde have.
Benedikte Hansen, der spiller en smuk hofdame, er også værd at fremhæve. Hun viser sig igen-
nem stykket at have nogle komplicerede forhold til de mandlige hovedpersoner.

Scenografien og kostumerne er på spændende vis ført frem til nutiden, således at jakkesæt og
moderne militæruniformer blandes herligt sammen med gamle balkjoler. Det lyder for skørt, men
man accepterer det med det samme. Også pga. den minimalistiske scenografi, der er ganske tidløs.

4½ time er ikke for langt til dette stykke. Første akt (af 5!) er ganske vist en smule langsommeligt,
men derefter kommer der skub i handlingen, der heller ikke skorter på humor, som hjælper meget
til underholdningsværdien. Klart anbefalelsesværdigt.

�Don Carlos� spiller i Stærekassen frem til d. 6. maj 1999. Unibilletter à 50 kr. bestilles hos Trine
Kiær på 33 69 69 92 eller på e-mail : tki@kgl-teater.dk

Röÿält Nüt frän hïnsïdän

OPLÆGS-REVISIONS MØDEOPLÆGS-REVISIONS MØDEOPLÆGS-REVISIONS MØDEOPLÆGS-REVISIONS MØDEOPLÆGS-REVISIONS MØDE
Vi mødes i klubben tirsdag d. 13., Kl. 15.00.
Vær så venlige at dukke op alle sammen, ellers vil i blive skudt.

FAS!

De Royale 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 Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Billy Bob Thornton:

Sling Blade
Torsdag den 8. april kl. 20.00

Karl Childers slog for 25 år siden sin mor og den-
nes elsker brutalt ihjel med en le og har siden været
under psykiatrisk forvaring. Nu  er han erklæret
rask og kan modstræbende vende tilbage til en
verden, han ikke er fortrolig med.
Han møder drengen, Frank, og dennes mor og får
for første gang en "rigtig" familie. Desværre har
moderen en kæreste, der arbejder på at blive man-
den i huset. Og derudover er han den inkarnerede
ondskab. Det gør Karl meget meget ked af det...
 Længde: 2 t. 15 min.
  Priser:  Oscar-vinder for bedste manuskript og
              Oscar-nominering for hovedrolle i 1996

             sling Blade

REJS DIG FORDØMTEREJS DIG FORDØMTEREJS DIG FORDØMTEREJS DIG FORDØMTEREJS DIG FORDØMTE
SPV�ER���SPV�ER���SPV�ER���SPV�ER���SPV�ER���
Bourgeoisiets kræfter har infiltreret FADL i løbet af de sidste mange år.  Væk er tidligere
tiders partibøger og røde faner, og nu erstattet af attache mapper og timemanegers.
Det er derfor på tide at hvert enkelt FADL medlem finder sin indre proletar frem og vågner
op til kamp mod den Kapitalistiske Højborg.
Som hjælp til dette vil FADLs Røde Baroner derfor i år afholde et morgenmads arrange-
ment i forbindelse med 1. Maj i Fælledparken.  Her kan medlemmerne så komme og synge
Marxistiske slagsange og skåle i revolutionens navn.  Efter at have ladt op, vil vi da vandre
videre med vore faner til Fælledparken hvor vi vil tilslutte os kammeraterne fra de andre
fagforeninger og fejre denne Højtidelige dag.
Dette arrangement vil finde sted lørdag d. 1. Maj kl 9.00 i Klubben.

Da vi ikke har lyst til at brænde inde med alverdens rundstykker og morgenjuice og
desuden skal låne lokaler,  er det derfor nødvendigt at have en nogenlunde idé om antallet
der vil møde op.
Hvis dette arrangement har interesse skal du blot møde op på sekretariatet og aflevere
nedenstående slip udfyldt.
Der skal gøres opmærksom på at mødet ikke er forbeholdt FADLs medlemmer, men er
for alle medicinstuderende
Eller sende besked til en af følgende e-mail adresser:
evald@mdb.ku.dk alundh@mdb.ku.dk

Med Venlig Hilsen De Røde Baroner
Allan Evald Nielsen Andreas H. Lundh

 Navn:                                                                                                                                                                         .

kommer d. 1. Maj som den sande proletar jeg er.

?????

De Royale Indre organer
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The Faculty of Health Sciences University of Aarhus

3rd annual international

Debate topics
¨  Ethics and Communication

¨  Research Ethics
¨  The Good Life - The good Death

¨  Organ Transplants
¨  Ethical Dilemmas in Gene Technology

1st-7th August 1999 Aarhus - Denmark

A summer school for Ph.D. and medical students. Apply before the 18th June

Phone:+45 86 19 36 65 Fax: +45 86 13 34 07 e-mail: esc@imcc.dk
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- click for internet debate on Biomedical Ethics

Royal IMCC



15

Vores Boglade og
hele verdens
Det er årets første rigtige forårsdag og
MOK�s udsendte medarbejder har sat en
del af folkene bag Universitetsbogladen
stævne i administrationslokalerne på Bleg-
damsvej.
Udover direktør Henrik Larsen er det de 2
studenterrepræsentanter Marie Skovgaard
(formand for Bogladens forretningsudvalg
på naturvidenskab) og Mads Hornum (for-
mand for Universitets-bogladens besty-
relse).
Som vi sidder her i mødelokalet med kaffe
og wienerbrød kan det være svært at for-
stå at Universitetsbogladen er Nordeuro-
pas største indenfor salg til natur &
sundhedsvidenskab og Danmarks femte-
største boghandel med en omsætning der
i år formentlig lander på 33 millioner kro-
ner.
Universitetsbogladen blev startet i 1968
og består i dag dels af  Naturfagsbogladen
der ligger i Universitetsparken og så af den
som de fleste medicinstuderende kender,
nemlig Panumbog-
laden

Bider direktøren i haserne

�Bestyrelsen består primært af studerende
fra de 2 fakulteter�, fortæller Mads. �Vi har
den over-ordnet  politiske kontrol, og er
dermed en form for vagthund, der tilser at
den studentervenlige linie i Bogladen bli-
ver tilgodeset�.
�Vi har ikke nogen indflydelse på ansæt-
telse af medarbejdere�, fortsætter Mads,
�men vi er med til at lægge en overordnet
strategi f.eks. at Bogladen skal være en
�grøn� boglade og at vi skal udvide og for-
bedre vores website�.
Bestyrelsen sammensættes, for de
medicinstuderendes vedkommende, igen-
nem FADL og det medicinske studenter-
råd. Man starter som associeret medlem i
et år for at få tid til at finde ud af om
arbejdet som bestyrelsesmedlem er noget
for en
�Der er en del efteruddanelse forbundet
med at være med i bestyrelsen�, forklarer
Mads. �Blandt andet kommer vores revi-
sor og forklarer hvad vi skal holde øje med
i regnskabet og hvad vi kan tillade os at
være kritiske overfor,  kort sagt skal vi være
i stand til at bide Henrik (direktøren red.) i
haserne�.

Det med at blive bidt i haserne har direk-
tøren ikke noget imod: �Det er klart at det
er anderledes end hvis bestyrelsen var
sammensat af �professionelle�, der pri-
mært ville have et blik for de kommer-cielle
dele af forretningen� , siger Henrik. Men
hovedformålet er stadig at sælge billige
bøger til studerende, fortsætter han, og
derfor er de studerendes arbejde i besty-
relsen meget vigtigt�.

Bogcafe & 60.000 kr. til
studentersociale formål

�Det giver et virkeligt godt indblik i en virk-
somhed at være med i Bogladens besty-
relse�, fortæller Marie som baggrund for
at hun startede som medlem af bestyrel-
sen. �Derudover lærer man om regnskabs-
teknik, men selvfølgelig er det også rart at
vide at man gør noget for sine med-
studerende�, fremhæver hun.
Mads har ligeledes lært en masse om regn-
skaber, men understreger også at hans vi-
sioner går i retning af at skabe en bog-
cafe. Et sted hvor man kan komme og købe
sine bøger men samtidig f.eks. drikke en
cappuchino. Derudover peger han på, at
der er noget meget tilfredsstillende ved at
være med til sætte en masse projekter i
gang, ikke kun i Bogladen, men også igen-
nem de 10% af overskuddet, der går til
studentersociale formål på Panum. Sidste
år brugte man næsten 60.000 kr. den vej.

Prisen på udenlandske bøger skal
ned

�Prisen på de danske lærebøger er baseret
på et fastprissystem, som vi ikke har mu-
lighed for at påvirke, fortæller Henrik. �Her
er priserne fastlagt af forlagene. Kigger man
på de udenlandske lærebøger udregner vi
vores priser udfra en model der tager ud-
gangspunkt i bogprisen typisk i England.
Vi lægger en lille margen oveni for at gar-
dere os mod udsving i valutakurserne.
Denne margen udlignes af den 10% rabat
vi giver til studerende�, forklarer Henrik.
�Forskellen i priserne ligger så alene i den
danske moms på 25%. Vi arbejder på at
bringe vores sikkerhedsmargen yderligere
ned inden år 2002, så priserne på uden-
landske bøger skulle falde i løbet af en
overskuelige årrække�, siger Henrik.
Hvad angår handel på internettet føler di-
rektøren sig også godt rustet. �Sælger man
for over 280.000 kr. i Danmark, og det er
ikke noget stort beløb,  skal man svare
moms af beløbet. Det har været en
omstændig proces at få myndighederne
til at gribe ind overfor de udenlandske
internetsider der ikke gør dette, forklarer

Henrik. �Men det er åbenbart ved at lyk-
kes, fortæller han videre. Den store ameri-
kanske internetboghandel Amazon.com
betaler moms, og sammenligner man pri-
serne er vi fuldt konkurrencedygtige. Der-
udover er der vores 4 ugers returret, som
er �second to none�, og som ikke ses hos
andre boghandlere heller ikke i Danmark,
slutter Henrik.
Bogladen har i et stykke tid haft stor suc-
ces med at sælge mobiltelefoner, men
hovedsortimentet vil fortsat være bøger og
multimedie. �Men hvis vi får en rigtig slag-
tilbud, og det i øvrigt passer ind i vores
varesortiment vil vi selvfølgelig kigge på
det�, siger Marie.

Fremtiden er på nettet

Udover at prisen på udenlandske bøger
gerne skulle ned ligger fremtiden for
Universitetsbogladen på internettet.
�Vi skal have udbygget vores website, hvor
vi bl.a. vil lægge vores mappe med anmel-
delser af lærebøger ud på nettet så folk i
ro og mag kan læse den derhjemme og så
evt. bestille den med det samme�, fortæl-
ler Mads.
�Vi vil desuden supplere med anmeldelser
fra både Ugeskrift for læger og udenland-
ske tidsskrifter, og samtidig få undervi-
serne på Panum til at forklare hvorfor netop
denne bog er den anbefalede�, tilføjer
Henrik.
�Derudover vil vi lave en chatside for stu-
derende så de kan komme med deres egen
opfattelse af de bøger de bruger�, forkla-
rer Mads.
Endelig pusler folkene i Bogladen med et
helt nyt koncept, hvor man evt. vil købe
rettighederne til en lærebog af forlaget og
trykke den selv. Dette kaldes �Print on
demand� og kunne f.eks. betyde at bogla-
den selv trykker en bog som The Cell, men
uden de kapitler som ikke bliver brugt el-
ler evt. lade en underviser tilføje noget
relevant. Derudover kunne man trykke de
sidste års eksamens-opgaver bagest i bo-
gen.
�Der er sikkert undervisere, der vil mene
at dette er en forkert udvikling�, siger
Mads, men pointen for os er, at de måske
blev bedre til skrive lærebøger, der i de
senere år har haft en tendens til at blive
meget lange�.

Mødet lakker mod enden og direktøren får
det sidste ord. �Man skal huske at Bogla-
den også er drevet af studerende og man
altid er velkommen til at komme med kri-
tik, både positiv og negativ og man har
altid krav på mindst en god forklaring�.
red/Jon

Henrik Larsen & hans datter (Bare rolig hun
sover bare)

Mads Hornum: "Udover gode ideer og
ihærdighed skal man også være lidt af en
sladrehank for at være med i bestyrelsen".

Marie Skovgaard

Royal Boglade
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WONDER WOMAN,WONDER WOMAN,WONDER WOMAN,WONDER WOMAN,WONDER WOMAN,
WONDER WOMAN...WONDER WOMAN...WONDER WOMAN...WONDER WOMAN...WONDER WOMAN...
I anledning det kommende tiltag i
den Kongelige familie, bringer vi her
en royalt billedresumé af de
forløbne år ind til i dag.

Først blev de jo forlovet, og så på en onsdag.
En forlovelse der bragte sindene i kog hos den
danske ugebladspresse....

Fredag d. 17. november
1995 fik ugeblads-
pressen så lov til at tage
deres billeder. Joachim
og Frk. Manley kører i
karet gennem
Københavns stræder og
gader, mens pøblen
hylder det vordende
ægtepar.

Og så fik de
hinanden i
enden(!!?!??). Om
lørdagen var der
budt til royalt bal
på Fredensborg
Slot, hvor hele
proletariatet var
inviteret per sattelit.
På gæstelisen var
bl.a. Claude X.

Men så var det jo at pressemeddelelsen tikkede ind d.
31. marts 1999 kl. 12.06 - og så på en onsdag. Endnu
engang tog den royale familie regio glutealis på hele
den kulørte presse....

Her er familien samlet til den første forundersøgelse.
Bemærk HKH Farmor-Magrethes lettere oppustede
hoved. Hun har just indhaleret en hel karton Prince,
da der er røgfri zone i undersøgelsesrummet.

De første billeder af den
lille prins - ja vi mener
her på redaktionen at
kunne skimte antydninger
af kønstræk på
ultralyden.
Ultralyd efter 12 uger.

Efter 14 uger vil det dog
stadig være gætværk at
gisne om barnets køn,
og vi lader det frit stå op
til læseren at bestemme
dette.

Tilsidst er det en
glæde at meddele
at Prinsesse Alex
trods graviditet har
tid til en lille foto-
session med
Danmarks Mest
Royale Kommuni-
kationsorgan. Vi er
glade for at vores
allesammens Alex
stadig har tid til et
smil og ønsker
hende endnu
engang tillykke
med det lille
mirakel.

MOK-red/Gordon

Den Royale Redaktion præsenterer

Den Royale redaktion gør opmærksom
på,  at det kan forekomme billedmani-
pulation


