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

MOK
nr. 23 årg. 31
udkommer

MOK
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og
fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicin-
ske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen.
2) Studenterorganisations-gangen.

Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: 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: 1 sem. Høstfest

Denne                               redaktion:

20.00 P8'n viser
Den følsomme
mand

23.00 1. sem
holder
høstfest
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVSEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: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

ADRESSEOPSLAGMOK.DOCADRESSEOPSLAGMOK.DOCADRESSEOPSLAGMOK.DOCADRESSEOPSLAGMOK.DOCADRESSEOPSLAGMOK.DOC

- Adresseændringer

Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen
besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes adresser fra folkeregistret. Det eneste du
så behøver at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af årskort, eksamens-
breve o.l. er at give Folkeregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold:

- Beskyttet adresse:

Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Studie-
og eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må benytte, når vi sender post til dig.

- Post sendt til en anden adresse, end
folkeregisteradressen:

Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse skal du
forholde dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og eksamenskontoret din nye adresse.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en anden adresse.

- Post sendt til en udenlandsk adresse:

Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at få tilsendt post fra universitet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune
besked eller meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret. Din post vil så blive sendt til den
udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og eksamenskontoret besked om
en dansk adresse, hvor du ønsker din post sendt til.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget besked om adresseændringer, da de ikke har
adgang til cpr.trækket fra folkeregistret.

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

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

FAKULFAKULFAKULFAKULFAKULTETETS UNDERTETETS UNDERTETETS UNDERTETETS UNDERTETETS UNDERVISNINGSPRIS 1998/99VISNINGSPRIS 1998/99VISNINGSPRIS 1998/99VISNINGSPRIS 1998/99VISNINGSPRIS 1998/99

Til at modtage fakultetets undervisningspris for året 1998/99 kan indstilles undervisere inden for
alle fakultetets uddannelser. Der kan kun indstilles enkeltpersoner (ikke grupper af undervisere
eller institutter). Forslag om tildeling af fakultetets undervisningspris kan stilles af studerende og
lærere enkeltvist eller i grupper (hold). Forslag bedes indgivet skriftligt og med en kortere begrun-
delse og skal være studieadministrationen (att. Berit Cecilie Brix) i hænde inden for 14 dage og
senest torsdag den 29 april med morgenposten.

MØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERAMØDEREFERATTTTT
STUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICINSTUDIENÆVN FOR MEDICIN
MØDEDATO 17. MAR 17. MAR 17. MAR 17. MAR 17. MARTS 1999 KL. 15.00TS 1999 KL. 15.00TS 1999 KL. 15.00TS 1999 KL. 15.00TS 1999 KL. 15.00
STED LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTETLILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTETLILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTETLILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTETLILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET

Tilstede Jens  Bülow (suppl. for Finn Bojsen-Møller), Asger Dirksen (fra kl. 15.30), Poul
Jaszczak, Jens-Ulrik Jensen, Klara vinsand Naver, Simon Serbian, Klaus Witt (suppl. for Pernille
Due).
Endvidere deltog Jes Braagaard (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvi-
dere Palle Rasmussen (studievejl.) samt Gitte Birkbøll.
Afbud Finn Bojsen-Møller, Pernille Due, Niels Høiby, Louise Isager, Lisbeth Ludvigsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Intern evaluering af Tidlig almen medicin & sundhedspsykologi

Mundtlig redegørelse v/Sybille Bojlén og Erik Lykke Mortensen
3. Personsager
4. Godkendelse af referat
5. Studieplan

Indledende drøftelse af kommissorier for Semesterudvalg
6. Eksamen i psykologi
a. Ny eksamensform
b. Afvikling af eksamen efter �gammel form�
7. Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. kliniske ophold
8. Afholdelse af enkelte klinikker på 7.-8. semester, Rigshospitalet, som video konfe-
rence i samarbejde med UCL, London
9. Meddelelser
10. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Intern evaluering af Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi
Erik Lykke Mortensen og Sybille Bojlén orienterede om evalueringen efter 1. semester af for-
søgsordningen i Tidlig almen medicin og Sundhedspsykologi. Undervisningen var tilrettelagt
som PBL/casebaseret undervisning. Både studerende og lærere havde evalueret undervisningen
såvel skriftligt som mundtligt. Evalueringsskemaer var udleveret sidste undervisningsdag.
Besvarelsesprocenten havde været 76 og evalueringerne havde været overvejende positive.
Udover besvarelserne af spørgeskemaer var afleveret ret fyldige kommentarer.
Strukturelle betingelser havde været medvirkende til at skabe utryghed hos både studerende og
lærere. Enkelte studerende havde ønsket den gamle undervisningesform tilbage, idet de havde
følt tidsforbruget til PBL for stort. Evalueringen havde dog været klart bedre end evalueringen af
den tidligere undervisning.
Studielederen efterlyste en skriftlig rapport over evalueringen � især en sammenfatning af
kommentarerne � og forventer, at Evalueringsudvalget gennemfører en slutevaluering, når de
første semestre er afsluttet!

ad 3 Personsager
En ansøgning om forlængelse af tidsfrist for beståelse af fase I blev ikke imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til at overføre bestået eksamen i skriftlig cellebiologi til

sommereksamen 1999 blev imødekommet grundet særlige omstændigheder. Den studerende
skal således kun deltage i cellebiologi spot ved sommereksamen.

Et forslag om at ændre administrativ praksis i forbindelse med eksamen blev vedtaget.
Gravide studerende og studerende med dokumenteret dysleksi vil således fremover få forlænget
eksamenstiden ved skriftlige eksaminer med en time.

Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev imødekommet.

ad 4 Godkendelse af referat
Simon Serbian ønskede en uddybelse af omtalen af studienævnets behandling af

Evalueringsudvalgets rapporter. Poul Jaszczak påpegede i denne forbindelse, at studienævnet -
bl.a. af arbejdskapacitetsmæssige årsager � ønskede, at Evalueringsudvalget i samarbejde med
fagene sikrer gennemførelsen af de i evalueringsrapporterne anførte rekommandationer. Dette
arbejde vil foregå med opbakning fra studielederen. � Kommissoriet for Evalueringsudvalget vil
blive ændret, således at den anførte opgave vedrørende implementering inkluderes. Referat 04-
99 blev herefter godkendt.

ad 7 Kvalitetsudviklingsudvalg � behandling af udvalgets rapport vedr. Kirurgisk afd. D,
Amtssygehuset i Herlev

Jørgen Hedemark Poulsen deltog under dette punkt.
Studienævnet gav udtryk for krav om og forventning til at klinisk undervisning blev tilrettelagt
først eller sidst på dagen for at undgå afbrydelse af andre aktiviteter. Man fandt det endvidere
vigtigt, at de studerende blev betragtet som en del af afdelingen, hvilket ville øge engagementet.

Der vil blive rettet henvendelse til klinikudvalgene med henblik på at løse nogle af de
strukturelle problemer vedrørende kliniske ophold:
a.  flytning af klinikkerne, således at de intefererer mindst muligt med arbejdet på en afde-
ling.
b.  sikring af, at sammenfald mellem ophold for 3. og 7./8. semesters studerende undgås
� om nødvendigt ved at det tidlige kliniske ophold flyttes til centralsygehuse.

Baseret på et oplæg fra formanden fra kvalitetsudviklingsudvalget vil studielederen
rette skriftlig henvendelse til den undervisningsansvarlige lektor på kirurgisk afdeling D med
opfordring til at følge rekommandationerne i rapporten, som studienævnet tilsluttede sig samt
meddele, at der vil blive arrangeret et genbesøg i efterårssemestret 1999.

Studienævnet støttede specifikt rekommandationen om at deltagelse i en ugentlig vagt
skal gøres obligatorisk.

ad 5 Studieplan
Som det var studienævnet bekendt havde der 26. februar været afholdt fællesmøde for lærerne,
hvor igangsætningstidspunktet endnu engang var blevet diskuteret. Dette havde resulteret i, at
dekanen rettede henvendelse til Undervisningsministeriet med anmodning om at igangsætning
af ny studieordning blev udskudt til 1. september 2000. Ministeriet havde ved skrivelse af  12.
marts då imødekommet anmodningen: �Ministeriet godkender, at igangsætningen af den nye

Studiet
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studieordning, som i øvrigt er godkendt af ministeriet efter indhentet udtalelse fra Sundheds-
styrelsen udskydes i et år til efteråret 2000�.

De studerende gav udtryk for skuffelse og var oprørte over dekanens henvendelse til
ministeriet samt ministeriets svar.

Der udarbejdes realistiske tidsrammer for arbejdet med ny studieplan. En præliminær
rapport bør kunne foreligge ca. 3 måneder efter igangsætning af de enkelte semesterudvalg.
Tidligt i efteråret �99 (sept./okt.) skal en disposition til den færdige rapport foreligge. � Følge-
gruppen orienteres om dette.

Studenterne gav udtryk for, at det burde være det nuværende studienævn, som ved-
tager den ny studieplan. Studielederen fastholdt, at skæringstidspunktet skulle være ultimo januar
2000.
I henhold til sit kommissorium skal Følgegruppen jævnligt orientere dekan og studieledere om
arbejdet. Interimrapport skal foreligge august 1999. Fra Følgegruppen var givet udtryk for, at
man gerne ville være igangsætter/katalysator for arbejdet.
Studielederen vil i samarbejde med Knut Aspegren arrangere kurser for faglærerne. Institutterne
skal orienteres. Der skal udarbejdes plan for afholdelse af seminarer for de enkelte semester-
udvalg.
På ledermødet var odontologiens placering i studieplanen blevet drøftet. for de første 3 semestre
vil der være en del fælles-/samundervisning. Der udarbejdes et notat, som klarificerer dette. Ud-
valget vedrørende 1.-2. semester udvides med en studerende fra odontologi.

Kommissorierne for 3.-5., 6.-9. samt 10.-12. semester udvalgene blev drøftet. Der
udarbejdes notat vedr. odontologi.

Kommissorierne færdigbehandles på næste møde.
Til patobiologigruppen skal udpeges en student samt repræsentanter for fagene ana-

tomi og fysiologi.

ad 6 Eksamen i psykologi
a. Ny eksamensform. Vedrørende sammensætning af grupperne ville en kombination af
administrativ sammensætning af grupperne og mulighed for at selv at vælge gruppe være det
optimale. Hvis denne kombination ikke er mulig ville modellem med administrativt sammensatte
grupper være at foretrække.
b. Afvikling af eksamen efter �gammel form�. Afholdelse af eksamen efter �gammel form�
finder sted sidste gang ved vintereksamen 1999/2000. Studienævnet besluttede, at studerende
som ved sommereksamen 1999 ønsker at gå til eksamen efter gammel ordning, og som ikke er
tilmeldt eksamen, ville kunne eftertilmelde.

ad  8 Afholdelse af enkelte klinikker på 7.-8. semester, Rigshospitalet, som video konfe-
rence i samarbejde med UCL, London
Studienævnet besluttede at imødekommet ønsket om afholdelse af enkelte klinikker som
videokenference. Der ønskedes en skriftlig evaluering af forløbet.

ad  9 Meddelelser
Studielederen oplyste, at man på ledermødet havde drøftet udviklingskontrakter. Sagen var lige-
ledes blevet drøftet i Rektors uddannelsesudvalg. Dekanatet havde udarbejdet et udkast til svar
til ministeriet. Internationalisering vil blive styrket eksempelvis ved indførelse af engelsksproget
undervisning som på humanbiologistudiet.

ad 10 Eventuelt
Retningslinier vedr. definition af 1. studieår tages op på næste studienævnsmøde.

ref.   Grete Rossing

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i foråret 1999 ( ugerne 15, 16, 17 og 18 ).

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

Mandag 15-16 16 � 19 Jes Braagaard

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt ( Ferie i uge 18 )

Onsdag 12-13 13-16 Margit Skousen ( Ferie i uge 15 )

Torsdag 12- 13 9- 12 Maria Salling Rasmussen

Fredag 9-10 10- 13 Palle Rasmussen  ( Ferie i uge 16 )

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 og 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

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER HVAD ?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på.  Du
kan holde semester fri eller tage orlov.  Men hvad er forskellen?

Semesterfri:

Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det indebærer, at man undlader at melde sig aktivt
til det kommende semester.  På den måde vedbliver man at være immatrikuleret.  Man kan deltage
i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat
i bogladen.  Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende har, men du følger ikke under-
visning i semesteret.  Når du ønsker at starte, skal du blot være opmærksom på at tilmelde dig aktivt
til semesteret.

Orlov:

Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov
nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor,
at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås
på studie- og eksamenskontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig
henvendelse sammen med fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamenskontoret på Panum
Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog skal du alligevel meddele dit klinikudvalg
at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til
det ønskede semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige be-
grænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen
og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov
gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en
orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået.
Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel, værne-
pligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til at få gentaget den undervisning, som du er gået
glip af.

Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virk-
ning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og or-
lovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender studie- og eksamenskontoret
årskort til den studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger forlæn-
gelse af orlovsperioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes anmodning
om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende
kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse
til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller
prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov.

SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte,
der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilba-
gebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter
orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet,
kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået
uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frede-
riksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem
FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister
man retten til at tage vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til
kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne
for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en ar-
bejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gæl-
dende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage
orlov. Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder,
uret tikker altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.

Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har
brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK indlæg
om dette emne), for langt de fleste er semesterfri nok det smarteste - så kontakt din studievejleder
før du søger orlov.

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

Studiet
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HVHVHVHVHVAD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end 58.536,- kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1998, når du melder klip fra:

Fravalg Fribeløb Udbetalt
- 0 klip 58536,- 12 mdr.
- 1 klip (+ 7099,-) 65841,- 11 mdr.
- 2 klip (+ 7099,-) 73146,- 10 mdr.
- 3 klip (+ 7099,-) 80451,- 9 mdr.
- 4 klip (+ 7099,-) 87756,- 8 mdr.
- 5 klip (+ 7099,-) 95061,- 7 mdr.
- 6 klip (+ 7099,-) 102366,- 6 mdr.
- 7 klip (+ 7099,-) 109671,- 5 mdr.
- 8 klip (+ 7099,-) 116976,- 4 mdr.
- 9 klip (+ 7099,-) 124281,- 3 mdr.
- 10 klip (+ 7099,-) 131586,- 2 mdr.
- 11 klip (+ 7099,-) 138891,- 1 mdr.
- 12 klip (+ 7099,-) ubegrænset 0 mdr.

Du kan beregne dit fribeløb på SU styrelsens hjemmeside på adressen: http://www.su.dk/SU-
regler/videregaaende/beregn_fribeloeb_fravalg99.htm

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 17.619,- pr. barn.

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

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af forskellen mellem det laveste og det
mellemste fribeløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7%
tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse,
og få udbetalt evt. overskydende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes
beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Hvis du har tjent for meget, kan du se hvordan du regner ud hvor meget du skal betale tilbage på
adressen: http://www.su.dk/SU-regler/har_du_tjent_for_meget.htm
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

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

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
RIV UD OG GEM.

Gode råd om forberedelse til kemitentamen.

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

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

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:

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

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.)
Aldoldannelse.

Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider.

Almen kemi:

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

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

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

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

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

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

Ved tentamen:

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

Bedømmelse af organisk kemi:

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

Bedømmelse af Almen kemi

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

ÆNDRET ÅBNINGSTID PÅ MI-ÆNDRET ÅBNINGSTID PÅ MI-ÆNDRET ÅBNINGSTID PÅ MI-ÆNDRET ÅBNINGSTID PÅ MI-ÆNDRET ÅBNINGSTID PÅ MI-
KROSKOPISK STUDIESAL!KROSKOPISK STUDIESAL!KROSKOPISK STUDIESAL!KROSKOPISK STUDIESAL!KROSKOPISK STUDIESAL!
Vi gør opmærksom på at vi desværre ikke kan holde åbent 1. maj som tidligere anført. Til gengæld
holder vi åbent fredag d. 30/4 (St. Bededag) fra 10-18.

Med venlig hilsen
Studiesalsvagterne.

Fase II
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 mø-
der�.

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.

Studiet
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ER DU TILFREDS MED DINE KLINISKEER DU TILFREDS MED DINE KLINISKEER DU TILFREDS MED DINE KLINISKEER DU TILFREDS MED DINE KLINISKEER DU TILFREDS MED DINE KLINISKE
OPHOLD?OPHOLD?OPHOLD?OPHOLD?OPHOLD?

Langt de fleste kan formentlig svare  ja til ovenstående spørgsmål, for mange afdelinger og
undervisere gør et stort og godt stykke arbejde for de studerende, og det er der mange, der nyder
godt af. Men hvis der er noget der ikke fungerer, dér hvor du har haft et af dine kliniske ophold,
så er der noget at gøre ved det.

Studienævnet har nemlig nedsat et KvalitetsUdviklingsUdvalg for Kliniske Ophold (KUUKO).
Bag den lange titel gemmer der sig et udvalg, der består af studerende, undervisere og medlemmer
af Studienævnet. Udvalgets opgave er at vurdere, hvad et godt klinisk ophold skal indeholde og
at sørge for, at klinikudvalgene og de kliniske afdelinger har noget at tilbyde de studerende.
Udvalget besøger også de kliniske afdelinger, både afdelinger, hvor studenterne melder tilbage
om gode forhold og afdelinger, hvor det af evalueringerne fremgår, at der er noget, der ikke
fungerer optimalt. Efterfølgende udarbejdes en rapport der fortæller afdelingen, klinikudvalget
og Studienævnet, hvad der skal gøres anderledes på den enkelte eller alle afdelinger.
Når vi tager på afdelingsbesøg, taler vi med både tutorer og studerende. Efter et besøg får afde-
lingen tid til at ændre på de ting der skal ikke fungerer, hvorefter et nyt besøg vil finde sted. Det
er i den sidste ende Studienævnets beslutning om en - i studentermæssig sammenhæng - dårligt
fungerende afdeling skal fortsætte med at have studerende.

Eksempler på problemer i klinikken
· For mange studerende på en afdeling.
· For meget aflyst undervisning.
· For lidt at lære og lave for de studerende i afdelingen.
· Læger der ikke vil have de studerende med rundt.
· Manglende introduktion(-smateriale).

Men også mere generelle problemstillinger tages op i udvalget:
· Uhensigtsmæssig placering af undervisningen.
· Manglende studenterfaciliteter.
· Hvad skal de studerende kunne efter et klinisk ophold?

Altså: Er der noget galt med dit kliniske ophold eller er der noget på din afdeling, der fungerer så
godt, at flere kan bruge ideen, så er det en god idé, af hensyn til de kommende studenter (- og
dermed læger), afdelingerne og dig selv, at fortælle KUUKO det.

Så mail (bare et par linier) til SUN-KUUKO@adm.ku.dk eller skriv til

KUUKO, Att.: Berit Cecilie Brix
Det Sundhedsvidenskablige Fakultetssekretariat
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, 2200 Kbh. N.
Mærk mailen/kuverten �klinik-kritik�
Så tager vi os af resten.

På vegne af KUUKO og mvh.

Louise Isager, stud.med.

KURSUS I TUMORBIOLOGI OG KLINISK
ONKOLOGI

10. og 11. semester fra mandag den 17.5 - mandag den 31.5.99 (teori) og igen fra tirsdag den 1.6.
- fredag den 11.6.99  (klinik).

Kurset godkendes som VKO.

Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde
i Danmark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsårsag. Problemer, der har med kræftsyg-
dom og kræftpatienter at gøre, er således centrale i dagens sundhedsvæsen. De onkologiske
discipliner omfatter grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyggelse, diag-
nostik, kurativ og eksperimentel behandling, follow-up, informationsproblemer, palliativ be-
handling og pleje.
Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og klinisk cancerforskning og behandling ved
2 ugers teoretisk gennemgang af tumorbiologien inkl. de hyppigst anvendte metoder, rationalet
for de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang af de vigtigste cancersygdomme og
deres behandling samt planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien.  Denne del af kurset
godkendes som 2 ugers VKO. Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller hæma-
tologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor der under tutor-vejledning vil blive givet rig
lejlighed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde, således at dette i forbindelse med kursus
godkendes som 4 uger af VKO-perioden.

Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekretariatet efter 1. april 1999, hvor det vil være
ophængt i et chartek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus i december-januar bedes foretaget
ved indsendelse af særligt skema, som kan afhentes samme sted som programmet.

Tilmelding må være modtaget senest den 1.maj1999. Deltagerantallet er begrænset til ca. 20.
Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt inden 15. maj 1999.

Tilmelding sendes til:

Overlæge, dr. med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Strandboulevarden 49, opg. 7.1
2100 København Ø
Tlf: 3545 5606

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

*Kun for øvede.

OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
Ekstrakursus:
200499 16.30-19.00 Genoplivning 14/4-99
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 i tidsrummet 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 delta-
gelse 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

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI IIMEDICINSK VIDENSKABSTEORI II
8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.8.SEM. FORÅR 99.
Opgave 2 i Medicinsk Videnskabsteori, der er en gruppeopgave, blev udleveret ved forelæsnin-
gen den 12. april. Opgaven kan desuden afhentes på Afd. f. Medicinsk Videnskabsteori (Panum
Bygn). Opgaven ligger i grøn bakke på bord overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 29. april her på afdelingen i lokale 22.3.5.
M.v.h. Kirsten Kjær

Annoncer
SKLEROSEFORSKNINGSKLEROSEFORSKNINGSKLEROSEFORSKNINGSKLEROSEFORSKNINGSKLEROSEFORSKNING
Bliv skolarstipendiat på  klinisk neurofysiologisk afdeling,
RH

Til studieåret 1999-2000 søges stud.med. til deltagelse i forskning i dissemineret sklerose.
Projektet drejer sig om undersøgelse af de centrale motorisk nervebaner ved hjælp af Motoriske
Evokerede Potentialer (MEP). Stipendiaten vil blive oplært i teknikken og vil derefter selvstændigt
udføre undersøgelserne. Arbejdet forventes at give mulighed for 2-3 videnskabelige artikler.
Stillingen aflønnes efter gældende regler for skolarstipendier i H:S med kr.7.500- om måneden.
Interesserede opfordres til hurtigst muligt at kontakte overlæge, dr.med. Mads Ravnborg, Klinisk
Neurofysiologisk afd. 3064, RH, tlf. 35453266, e-mail: mravn@rh.dk.

RIGSHOSPITRIGSHOSPITRIGSHOSPITRIGSHOSPITRIGSHOSPITALETALETALETALETALET
NEUROCENTRET - HUKOMMELSESKLINIKKEN

Timelønnet medhjælp til Hukommelsesklinikken søges straks mhp. hjælp til indtastning og op-
datering i klinikkens database. Tidspunkt: på fredage, timetal: efter aftale.

Henvendelse: Projektsekretær Gitte Nissen, neurol.afd. N 2082. Tlf. 3545 2387.

Studiet & Annoncer
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FORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGESFORSØGSPERSONER SØGES
Mandlige forsøgspersoner søges til forsøg på smertefysiologisk laboratorium, KAS-Herlev.
Personer med kroniske lidelser eller fast medicin indtagelse kan ikke deltage. Forsøgene er typisk
af 3-4 timers varighed og honoreres med min. 100 kr. pr time.
Henvendelse til  Pia Larsen på tlf. 40139583.

Med venlig hilsen

Jesper Dirks, Læge.

RASKE FORSØGSPERSONER SØGESRASKE FORSØGSPERSONER SØGESRASKE FORSØGSPERSONER SØGESRASKE FORSØGSPERSONER SØGESRASKE FORSØGSPERSONER SØGES
PÅ HOVEDPINEKLINIKKEN,PÅ HOVEDPINEKLINIKKEN,PÅ HOVEDPINEKLINIKKEN,PÅ HOVEDPINEKLINIKKEN,PÅ HOVEDPINEKLINIKKEN,
GLOSTRUP AMTS SYGEHUS.GLOSTRUP AMTS SYGEHUS.GLOSTRUP AMTS SYGEHUS.GLOSTRUP AMTS SYGEHUS.GLOSTRUP AMTS SYGEHUS.

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

Du skal være mellem 18 og 65 år og være rask � du må herunder ikke lide af hovedpine.
Som deltager i underøglsen skal du komme 4 gange af ca. 2 ½ time pr. gang.
Du vil blive tilbudt kr. 100,- pr. time.
Undersøgelsen er godkendt af Videnskabsetisk Kommité for Københavns Amt.

Er du interesseret  -  kontakt for yderligere information

læge Hanne Mørk Christensen,
Hovedpineklinikken, KAS Glostrup.

Tlf.: 4323 3054 eller 4323 3068,
-du kan også ringe på personsøger: 5013 2463 (indtast dit tlf.nr og afslut
med �firkant� � jeg vil da kontakte dig senere).

SYGEPLEJERSKE DISCOSYGEPLEJERSKE DISCOSYGEPLEJERSKE DISCOSYGEPLEJERSKE DISCOSYGEPLEJERSKE DISCO
den 23/4
Resterende Billetter sælges
tirsdag den 20/4
kl. 11:30-12:30
ved trappen i Panums kantine
Festen afholdes: Hvidovre sygeplejerske skole,
Kættegårdsalle , Bus 650 S lige til baren

FADL
REJS DIG FORDØMTE SPV�ER���REJS DIG FORDØMTE SPV�ER���REJS DIG FORDØMTE SPV�ER���REJS DIG FORDØMTE SPV�ER���REJS DIG FORDØMTE 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 arrangement 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 nedenstå-
ende 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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

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

SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 5/4 -1999 - 11/4-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt           %
07-15
bestilt   5 8 11 9 10 18 10 71
07-15
udækket   0 0 4 0 0 0 0 4 5
15-23
bestilt  10 16 17 15 22 19 9 108
15-23
udækket   0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt  11 23 23 21 18 12 13 121
23-07
udækket   0 1 1 0 0 0 0 2 1
ialt bestilt  26 47 51 45 50 49 32 300
ialt udækket 0 1 5 0 0 0 0 6 2
dæknings % 100 97 90 100 100 100 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.
Tallene i rubrikken �dæknings %� angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.
VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:    5/4 -1999  - 11/4 -1999

man tirs ons Tors fre lør søn ialt
ledige hold 3 5 5 5 3 2 1
arbl. vagter 9 12 12 15 11 6 3
68
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 VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER 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 !
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 15

Onsdag den 14. april 14.00 � 15.00
Fredag den 16. april 14.00 � 15.00
Mandag den 19. april 14.00 � 15.00 (uge 16)

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.

GENNEMSNITSLØN FOR SPVGENNEMSNITSLØN FOR SPVGENNEMSNITSLØN FOR SPVGENNEMSNITSLØN FOR SPVGENNEMSNITSLØN FOR SPV-----
HOLD NEDSÆTTES !!!!!!!!!!HOLD NEDSÆTTES !!!!!!!!!!HOLD NEDSÆTTES !!!!!!!!!!HOLD NEDSÆTTES !!!!!!!!!!HOLD NEDSÆTTES !!!!!!!!!!
Puljen for SPV-hold er negativ, hvilket den ikke må være.Gennemsnitslønnen
pr. time nedsættes defor med kr. 1,10 fra og med mandag den 26. april 1999.
Øvrige gennemsnitslønninger fortsætter uforandret.
Næste kontrolberegning af gennemsnitslønnen foretages i juni måned.

Hilsen Vagtbureauet

Annoncer & VB meddeler
Vagtbureauet
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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, især på hverdage, så ring på chancen og få en vagt!
Eller er du træt af at skulle skrue ned for budgettet fordi eksamenslæsningen snart sætter ind? Søg
ind på ét af vore mange hold. Der er gode arbejdsvilkår og rigtig god løn, og samtidig ved du,
hvornår du skal på vagt i god tid forinden.

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Børneventilatør � er det noget for dig?Børneventilatør � er det noget for dig?Børneventilatør � er det noget for dig?Børneventilatør � er det noget for dig?Børneventilatør � 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.

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.

Intensiv Hold  4402
søger 2 nye ventiler april.

Permanenthold 4402,  på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2 nye ventiler  indsupplering.

Vagtbureauet
Vi er 15 på holdet, 7 kvinder og 8 mænd, som ca. tager 8 vagter pr. måned. Vagterne 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. Neonatale hjerteoperede, coronar bypass
patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og der arbejdes 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 overvære
operationer, m.m.

For at komme på holdet skal du: · Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.  ·
Tage ca. 8 vagter pr. måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå
�på pension�.  · Have bestået Fase I.

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 15. april 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  forefin-
des.

OBS !! ændrede krav
Nyt Afdelingshold  4404 søger ekstra  medlemmer
idet der ikke nok kvalificerede ansøgere
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 og deltage i introduktion til afdelingen tirsdag d. 19
og mandag d. 25 maj, begge dage fra  kl. 09.00 til kl. 15.00. Denne introduktion er lønnet.

Kvalifikationer: Afsluttet fase I senest februar 1999, minimum 300 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.

Arbejdsområdet vil bestå af observation og pleje udført i tæt samarbejde med afdelingens faste
sygeplejerpersonale og i overensstemmelse med afdelingens rutiner og standarder.

Fornyet Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14 maj kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samlet ansættelsessamtaler på afdelingen fredag den 15.maj mellem 8 og 15
for alle ansøgere. Du kan få besked torsdag efter kl. 14.00.

Yderligere information: Kontakt vagtcheferne.

VT-Hjemmehold 4604 søger to nye holdmedlemmer pr. 1/6-99

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 12-årig dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fredage og lørdage.

Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne deltage i holdmødet den 27.5.99 klokken 17.00
· Du skal kunne tage 3-5 vagter om måneden
· Du skal være glad for børn

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Nahid Heydarpanah på tlf.: 43 46 39 52
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. maj 1999 klokken 12.00 på Vagtbureauet.

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.19. april 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.
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HJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILAHJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER 3TØR HOLD 4627 SØGER 3TØR HOLD 4627 SØGER 3TØR HOLD 4627 SØGER 3TØR HOLD 4627 SØGER 3
NYE VENTILANYE VENTILANYE VENTILANYE VENTILANYE VENTILATØRER GRUNDET ØGETTØRER GRUNDET ØGETTØRER GRUNDET ØGETTØRER GRUNDET ØGETTØRER GRUNDET ØGET
DÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGTDÆKNINGSPLIGT......

Idet holdet er blevet døgndækkende - fra tidligere kun at have dækket aften- og nattevagter - søger
vi 4 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 150 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. 4 timer i følge med 1 ventilatør fra holdet.

Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang.
Yderligere oplysninger hos vagtcheferne.

Ansøgningsfrist: torsdag den 22. april 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Metadongiverhold 5501 søger 1 ny MVS�er

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

Kvalifikationer:
· personer med MVS kurset vil blive fortrukket.
· have bestået farmakologi og mikrobiologi.
· ansøgere på 9. eller 10.semester vil blive foretrukket.
· kunne tage min.5 vagter/mdr; også i eksamensperioder. (dog skal du kunne tage min.
8 vagter i maj måned).
· have kørekort.
· skal kunne deltage på holdmøde d. 19.04.99 kl. 19.15.
.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. april 1999, kl. 12.00 på VB.
Ansøger skal henvende sig til Vagtbureauet umiddelbart efter dette tidspunkt. Indsuppleret an-
søger skal efterfølgende kontakte Hold 5501�s holdleder.

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

Ventilatør med kanyleerfaring søges!

Til pasning af 8-årig dreng, som skal på lejrskole, søges en ventilatør til at dække nattevagter i
perioden 26. � 28. april 1999 (begge dage inclusive).

Vi forventer af dig:
· At du har mindst 300 timers erfaring som ventilatør
· At du kan arbejde i perioden 26. �28.april i nattevagt (20.00 � 08.00)
· At du er glad for børn
· At du har erfaring med kanylerede patienter

Lejrskolen ligger i Karlslunde, og det vil derfor være en fordel, hvis du har bil. Transportgodtgørelse
ydes!

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. april 1999 kl.12.00 på Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger fås hos Kirsten Carstens på Vagtbureauet.

Perfektionister til medicinsk talbehandling søges

�Stillingen�
Timebaseret korrekturlæsning hos International Medical Affairs, Nycomed, Langebjerg 1, Ros-
kilde.

Arbejdsopgave:
Medicinske data (tal og tekster) skal kontrolleres på et stort antal personer som har deltaget
i et medicinsk forsøg. Data skal sammenholdes med kildedata og alle uoverensstemmelser
noteres ned.

Kvalifikationer
Gennemført Bachelor i enten Biologi eller Kemi. Arbejdet er manuelt og kræver ingen EDB viden,
men derimod en stor ordenssans og perfektionisme.

Varighed og Arbejdstid
Fra d 15/4 til ca. 5/5 med daglig arbejdstid på 5-6 timer indenfor normal dagarbejdstid.

Aflønning
100,- Kr. pr. time

Kontakt
Læge, ph.d., Thomas Broe Christensen på telefon 46 77 16 14 eller send en e-mail på
tbc@nycomed.com

SENEST 14. april kl 12 00.

Med venlig hilsen

International Medicinsk Afdeling
Nycomed Pharma

IMCC
ANGÅENDE PRÆKLINISK OPHOLDANGÅENDE PRÆKLINISK OPHOLDANGÅENDE PRÆKLINISK OPHOLDANGÅENDE PRÆKLINISK OPHOLDANGÅENDE PRÆKLINISK OPHOLD
SOMMEREN 1999.SOMMEREN 1999.SOMMEREN 1999.SOMMEREN 1999.SOMMEREN 1999.
Da vi endnu mangler svar fra nogle afdelinger, kan vi først fordele pladserne efter den 15. april.
Har du søgt præklinisk ophold, kan du derfor først vente at få svar efter denne dato dvs. i slut-
ningen af april måned.

P.U.
IMCC-København

EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIP
Der afholdes EQUIP-møde næste gang torsdag den. 14. marts kl. 16.00 foran IMCC�s kontor.
Alle interesserede er selvfølgelig stadig meget velkomne.

DEBADEBADEBADEBADEBATMØDE: HVEM SKAL BE-TMØDE: HVEM SKAL BE-TMØDE: HVEM SKAL BE-TMØDE: HVEM SKAL BE-TMØDE: HVEM SKAL BE-
STEMME HVORNÅR DU GÅR TIL EK-STEMME HVORNÅR DU GÅR TIL EK-STEMME HVORNÅR DU GÅR TIL EK-STEMME HVORNÅR DU GÅR TIL EK-STEMME HVORNÅR DU GÅR TIL EK-
SAMEN?SAMEN?SAMEN?SAMEN?SAMEN?

27. April kl. 15.30, i mødelokalet 1.2.15
Arrangeret af Medicinsk Studenterråd.

På vores studie er der en lang række bindinger, som bestemmer, hvornår man kan gå til hvilke
eksaminer.
F.eks skal man have bestået kemi for at skrive OSVAL 1, og mikrobiologi for at gå til patologi
eksamen. Er disse regler relevante?

Reglerne er der, for at beskytte os mod at gøre noget dumt, som at gå til eksamen på 7. semester,
hvor vi bør koncentrere os om klinikken, eller som at gå til eksamen i fagene i en gal rækkefølge.
Vi må derfor starte med en principiel diskussion, om hvorvidt vi synes det er relevant for studie-
planen at styre vores studie på den måde. Tror vi at flere studerende kommer i problemer, ved en
mindre rigid studieplan? Omvendt kan man sige at studerende med specielle behov (sygdom,
barsel, særlig hurtig eller langsom indlæring) vil blive tilgodeset ved større fleksibilitet.

På mødet vil vi gennemgå, de regler der er, og måske stille forslag til Studienævnet om ændringer.

I næste uges MOK kommer oplægsgruppens forslag til ændringer, og nogle flere oplysninger
om mødet.

Alle med en holdning er velkomne!

Venlig hilsen

Birgitte Rode, Medicinsk Studenterråd.

Medicinsk Studenterråd

Vagtbureauet & Indre organer



10

SEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSEN
-Seksualoplysning for unge af unge!

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONSMØDE FOR INTERESSEREDE;TIONSMØDE FOR INTERESSEREDE;TIONSMØDE FOR INTERESSEREDE;TIONSMØDE FOR INTERESSEREDE;TIONSMØDE FOR INTERESSEREDE;
TORSDAG D. 15. APRIL KL. 16 I FTORSDAG D. 15. APRIL KL. 16 I FTORSDAG D. 15. APRIL KL. 16 I FTORSDAG D. 15. APRIL KL. 16 I FTORSDAG D. 15. APRIL KL. 16 I FADLADLADLADLADL�S LOKA-�S LOKA-�S LOKA-�S LOKA-�S LOKA-
LERLERLERLERLER

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

Basisgrupperne

ISLÆNDINGER PÅ PISLÆNDINGER PÅ PISLÆNDINGER PÅ PISLÆNDINGER PÅ PISLÆNDINGER PÅ PANUM IN-ANUM IN-ANUM IN-ANUM IN-ANUM IN-
STITUTTETSTITUTTETSTITUTTETSTITUTTETSTITUTTET:::::
Vi mødes igen i Studenterklubben, (fredag den 16. april kl. 17) og måske sidste gang inden
sommereksamen.  Denne gang ville det være sjovt at se flere,
Husk, Studenterklubben 16.april kl.17

Íslendingar á Panum, við hittumst aftur í Stúdentaklúbbnum í þetta sinn föstudaginn 16. apríl
næstkomandi kl.17.  Mætum sem flest, þetta er örugglega í síðasta sinn fyrir prófin sem við
hittumst.
Það var rosalega gaman síðast, fámennt en góðmennt
Munið, Stúdentaklúbburinn 16. apríl kl.17

Sigurveig Stefansdottir
Hold 301
siggi.sigurveig@get2net.dk

KRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINERE
Samles igen. Vi mødes hos
Sven Frederick Østerhus,
Ryesgade 105, 1. Th.
2100 KØBENHAVN ØST
Tlf: 35 55 34 14
Torsdag 22/4 klokken 19.30,
Alle er velkomne, både gamle og nye.

SIMS

IDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGIIDRÆTSIMMUNOLOGI
Foredrag ved overlæge, dr. med. Bente Klarlund Petersen
immunologisk afd. RH.

Bente Klarlund Petersen er i efteråret inviteret til at holde foredrag om idrætsimmunologi ved Pre-
Olympic Congress on Sports Medicine and Sports Science i Sydney.

Inden da holder hun et foredrag om samme emne for SIMS:

Onsdag 14-4-99 kl. 16.00-17.00 i lok. 1.2.18

Her vil hun blandt andet fortælle om:
- Motions- og eliteidræts indvirkning på immunsystemet.
- Effekten af rigtig ernæring.

Det lille forum giver en god mulighed for at stille spørgsmål.

Foredraget er selvfølgelig gratis SIMS-medlemmer
Ikke-medlemmer er også velkomne. Pris 20 kr.

På vegne af SIMS,
Jonas Meile
Formand

EFTERLEFTERLEFTERLEFTERLEFTERLYSNINGYSNINGYSNINGYSNINGYSNING
Til temafesten i lørdags var jeg så uheldig at miste en stjerneformet diamantagtig broche, da det er
et arvestykke ville det glæde mig at se den igen. Så hvis du søndag morgen var i besiddelse af en
broche, du ikke havde dagen før, må du meget gerne kontakte mig!!!!!!!
- Stine tlf: 35367504

Indre organer

Efterlysning
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Rusnews
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!

AFGANG TIL WEEKENDSEMINARAFGANG TIL WEEKENDSEMINARAFGANG TIL WEEKENDSEMINARAFGANG TIL WEEKENDSEMINARAFGANG TIL WEEKENDSEMINAR

Som nogle måske har bemærket, er det blevet tid til at vi skal af sted på 2. weekendseminar.
Busserne kører som sædvanlig kl. 15 og 17. Husk at fredagsaftensmadsholdet skal med første
bus � i skrivende stund er det endnu ikke afgjort hvem dette er; det bliver besluttet på KG-mødet
(tirsdag d. 13/4 kl. 16). Her bliver det ligeledes besluttet hvem der derudover skal med den første
bus, så vi får fyldt den op.
Alle grupper er forhåbentlig blevet gjort bekendt med skrivelsen vedr. første weekendseminar.
Hvis ikke skal det ske snarest muligt, hvorfor I bedes rykke jeres KG-repræsentant for det.

Vi ses på fredag!
KG/Bue

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 Sönke Wortmann:

Der Bewegte Mann
Torsdag den 15. april kl. 20.00

Doro (Katja Riemann) griber Axel (Til Schweiger)
i at være hende utro. Det er langt fra første gang,
men dette er dråben, der får bægeret til at flyde
over. Axel må flytte.
Axel mener, at det skulle være let at finde en gam-
mel flamme, der vil huse ham et stykke tid. Des-
værre tager han fejl, og han indvilliger i at flytte
ind hos hans bøsseven, Walther (Rufus Beck), for
et stykke tid.
"Den følsomme mand" har frigjort sig for alt, hvad
der er politisk korrekt. Den gør grin med bøsser,
macho-mænd og kvinder lige skånselsløst og ram-
mende.

Længde:  90 min.

Censur:   Tilladt over 12 år

HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:
KEND-DIN-KLUB-KONKURRENCE-KVISSEN!!!KEND-DIN-KLUB-KONKURRENCE-KVISSEN!!!KEND-DIN-KLUB-KONKURRENCE-KVISSEN!!!KEND-DIN-KLUB-KONKURRENCE-KVISSEN!!!KEND-DIN-KLUB-KONKURRENCE-KVISSEN!!!

HOVEDPRÆMIE: 2 BILLETTERHOVEDPRÆMIE: 2 BILLETTERHOVEDPRÆMIE: 2 BILLETTERHOVEDPRÆMIE: 2 BILLETTERHOVEDPRÆMIE: 2 BILLETTER
TIL ROCKSHOW LØRDAG DENTIL ROCKSHOW LØRDAG DENTIL ROCKSHOW LØRDAG DENTIL ROCKSHOW LØRDAG DENTIL ROCKSHOW LØRDAG DEN
8. MAJ (VÆRDI: KR. 240,-)8. MAJ (VÆRDI: KR. 240,-)8. MAJ (VÆRDI: KR. 240,-)8. MAJ (VÆRDI: KR. 240,-)8. MAJ (VÆRDI: KR. 240,-)

I anledning af ingenting udlodder vi hermed to billetter til årets
Rockshow på 5-øren, hvor fantastiske navne som Søren Sko,
Dodo and the Dodos og Lis Sørensen spiller (nåja OK, Drömhus
og Caroline Henderson kommer også�) For at vinde denne utro-
lige præmie skal du bare svare på nogle simple spørgsmål om
Studenterklubben/Husgruppen:

1. Hvad er gennemsnitslønnen for en bartender i klubben?
a. 50 kr. i timen
b. en sodavand eller en øl pr. bartjans
c. ingenting

2. Hvad bruges Studenterklubbens overskud til?
a. Husgruppe-medlemmernes øl & vand (i begrænset omfang)
b. Man kan søge om dem til studentersociale formål
c. Regnskabet går i nul pga. de billige priser

3. Hvem rydder op og gør rent i klubben til daglig?
a. Frivillig arbejdskraft fra husgruppen
b. ISS
c. Panums rengøringsafdeling

4. Hvem burde rydde op (fjerne tomme flasker mm.)?
a. Panums rengøringsafdeling
b. Alle (selvafrydning)
c. Husgruppen

5. Hvorfor har studenterklubben ikke sædvanligvis åbent efter kl. 24 fredag?
a. På grund af bevillingen
b. Fordi vi ikke gider være her længere
c. På grund af forbud fra fakultetet

6. Hvorfor må der kun være ca. 350 mennesker i klubben?
a. På grund af bevillingen
b. Fordi her bliver for trangt
c. På grund af påbud fra brandtilsynet

7. Hvorfor kan man ikke komme ind til festerne uden billet / bare betale i døren?
a. På grund af bevillingen
b. Fordi det er urimeligt overfor dem der har stået i kø for at få billet
c. Fordi pengene kan blive væk (stjålet) i døren � vi bor jo tæt på Nørrebro

og de dersens hætteklædte autonome�

Aflevér en seddel med dine besvarelser samt navn og telefonnummer i baren, senest fredag
den 23. april kl. 16.00. Vi trækker derefter lod blandt de rigtige løsninger, og offentliggør
vinderen senere samme fredag, samt i MOK ugen efter (d. 28/4). Husgruppemedlemmer
samt disses familie, kæledyr eller hårde hvidevarer må ikke deltage i konkurrencen!

God fornøjelse, god vind og Held & Lotto
Husgruppen/Bue & Morten Lj. DK

Indre organer
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Panum d. 7-4-99
Åbent brev til institutterne ved det sundhedsvidenskabelige fakultet.
Kopi til Det Medicinske Studenterråd og studielederen.

TIL INSTITUTLEDERNETIL INSTITUTLEDERNETIL INSTITUTLEDERNETIL INSTITUTLEDERNETIL INSTITUTLEDERNE
Vi er studerende på 5. semester og ved semesterstart gik vi, som vi plejer, ned og købte

et større antal kompendier og øvelsesvejledninger i bogladen. Derudover gik vi rundt til diverse
institutter for at hente læselister og pensumbeskrivelser. Det var besværligt for både de studerende
og studiesekretærerne. Sådan har vi gjort på hvert semester. Til tider sker det, der helst ikke må ske:
Et kompendium eller, endnu værre, en øvelsesvejledning er udsolgt.

Vi går ud fra, at institutterne ikke har til hensigt at tjene penge på kompendier og øvelses-
vejledninger. Prisen, der er betragtelig, må skyldes omkostninger til tryk og distribution.

Holdrepræsentanterne fra 5. semester diskuterede på deres seneste møde, om ikke �vi
kunne gøre det lidt bedre�. Vi kiggede ud i verden og fandt nogle glimrende eksempler på,
hvordan det også kan gøres. På datalogistudiet hentes alt materiale af ovenstående art på instituttets
hjemmeside. Her findes tilmed opgavebeskrivelser, løsningforslag osv., der på mange måder gør
det lettere for den studerende at finde relevant og opdateret viden hurtigt.

Vi er dog ikke hægtet helt af på vort fakultet. Fremsynede folk på fysiologisk instituts
har brugt deres hjemmeside til at publicere undervisningsnoter af forskellig art. Desuden har
kemisk institut noter til 1. semesters kemi. Vi finder initiativet glimrende og opfordrer derfor til
følgende :

At lægge alt studenterrelateret materiale ud på institutternes hjemmesider.

Alle studerende har adgang til internettet. De kan enten bruge edb-studiesalen eller
internet-opkobling hjemmefra. En del kollegier er blevet tilsluttet internettet som følge af et politisk
ønske om, at studerende kan indhente viden hjemmefra. Dette er god forretning for staten, der får
�klogere� studerende og samtidig sparer penge på opførelse og drift af edb-studiesale.

Derudover vil det spare institutterne for �unødvendige� studenterhenvendelser og en
del administrativt arbejde med produktion og distribution af materialet, samt restlagre af forældede
udgaver. For forfatterne vil det være muligt at holde materialet opdateret. Alt i alt en �win-win-
situation�.

På vegne af  holdrepræsentanterne på 5. semester
Thomas Storr-Paulsen (storr@mdb.ku.dk) og Morten Hansen (morten@mdb.ku.dk)

HVORFOR DEN NYE STUDIEPLAN
MÅTTE UDSÆTTES.
Et stort flertal blandt lærerne ved fakultetets 1.dels institutter protesterede for nylig over den ny
studieplan og senere over, at den skulle iværksættes over hals og hoved per 1.9.99

Undertegnede har deltaget aktivt i denne protest og ønsker her at  informere specielt de studerende
om baggrunden for vore synspunkter:

Den umiddelbare anledning til vores ønske om at udsætte studieplanstarten var, at det er os,
lærerne, der har skoene på og har ansvaret for  resultatet. Vi kunne forudse, at det, p.gr.af utilstræk-
kelig tid til forberedelse, nemt kunne ende i et totalt kaos, som ingen kunne være tjent med, - og
slet ikke de studerende. Det er vores opfattelse, at studienævn og studieledelse, formentlig på
grund af manglende indsigt, bagatelliserede de afgørende kapacitetsproblemer som kunne påvi-
ses, og som i sidste instans fik dekanatet til at bede ministeriet om udsættelse.

Det har været anført som et argument for at gennemføre studieplanen fra 1.9.99, at der har været
arbejdet på planen 9 år. Og man har bebrejdet os, at vi ikke  på normal demokratisk vis har øvet
indflydelse på processen.

For det første er en underskriftindsamling ikke udemokratisk, men en  anerkendt og legitim måde
at henvende sig til de demokratisk valgte repræsentanter,  når disse ikke på anden måde kan råbes
op. For det andet har vi, undertegnede faktisk gennem alle årene brugt betydelige mængder af
vores arbejdstid på studieplanarbejdet som medlemmer af studienævn og/eller semesterudvalg.

Herudover er der tydeligvis behov for oplysning om det historiske forløb:
I juni 1995 vedtog Studienævn og Fakultetsråd højtideligt en  studieplan, som var resultatet af de
første 5 års grundige arbejde. Denne plan blev også sendt til Sundhedsstyrelsen og Sundheds-
uddannelsesrådet, hvis formand iøvrigt roste planen offentligt. Der blev arbejdet et år efter denne
plan i de nyindstiftede semesterudvalg, nøje følgende de instrukser, der udgik fra studieledelsen.
I efteråret �96 blev planen og semesterudvalgenes arbejde uden nogen som helst begrundelse
imidlertid kasseret af studienævn/-ledelse og erstattet af en ny plan, som på en række helt centrale
punkter afveg  fra 1995-planen. Bemærk, at Fakultetsrådet ikke blev spurgt, om det var indfor-
stået med, at man fragik den plan, som rådet havde besluttet, at der
skulle arbejdes efter. Manges tillid til studienævn og -ledelse fik her et knæk.

I foråret 97 kom så Evalueringscenterets rapport vedr. lægeuddannelsen. Denne rapport var i
flere af sine konklusioner og anbefalinger på grænsen  til det uredelige i forhold til de faktiske
forhold, og den manglende officielle afstandtagen fra rapporten bidrog til yderligere at svække
tilliden til studieledelsen.

Ikke desto mindre fortsatte fagene arbejdet i  semesterudvalgene og i foråret �98 lå en ny plan klar.
På dette tidspunkt meddelte Undervisningsministeriet pludseligt, at studietiden skulle afkortes
med 2 år, begrundet bla. i Evalueringsrapportens anbefalinger.

I erkendelse af, at omstillingen til en afkortet studietid  kræver omtanke, satte ministeriet dog
skæringsdatoen for den nye studieplans ikrafttræden til 1/9-2002. Af ubegribelige grunde be-
sluttede fakultets- og studieledelsen, at planen pinedød skulle forceres frem til vedtagelse i

efteråret 1998. Ved en meget betænkelig konstruktion blev der i sommeren �98 nedsat et totalt
lukket, håndplukket udvalg, som en mandag i oktober offentliggjorde sit forslag, onsdag blev det
uden høring vedtaget i studienævnet og fredag i Fakultetsrådet. Dette blev af lærerne opfattet som
et kup, - uagtet om formalia er overholdt.

Den på denne måde vedtagne plan indebærer som bekendt, at næsten hele beskæringen af stu-
dietiden opnås ved en visionsløs reduktion  af det teoretiske fundament for lægeuddannelsen,
-iøvrigt med  henvisning  til anbefalinger i Evalueringsrapporten fra �97.

I fortrydelse over proceduren og den for lægeuddannelsen på længere sigt stærkt skadelige plan,
samt det forhold,  at det ikke blev forsøgt at finde alternative veje til at tilpasse uddannelsen til 12
semestre, foranstaltede vi også i december �98 en indsamling af underskrifter på en protest-
skrivelse, som ca. 3/4 af grundfagenes lærere tilsluttede sig. Vi måtte med beklagelse konstatere,
at fakultets- og studieledelsen valgte at negligere denne protest.

Med hensyn til de tandlægestuderende forholder det sig sådan, at anatomi-, fysiologi- og biokemi-
faget i 1989 fik overdraget ansvaret for undervisningen af de tandlægestuderende i disse fag, helt
sidestillet med de lægestuderende -det kan vi ikke bare se bort fra, og heller ikke at sigtet med
samundervisningen var at opnå besparelser. Vi er nu igen i en sparesituation, og man skal være
opmærksom på, at vi nu har dobbelt så mange studerende at undervise med et uændret antal faste
lærere i forhold til 1989.

Da den nuværende studieplan startede i 1986 havde alle hold  (der var 6 hold på 1. sem) faste
lærere! Fastlærerkapaciteten var dengang således relativt det dobbelte af den nuværende kapaci-
tet. Det gør en forskel. 1986-planen havde iøvrigt ligget i skuffen siden 1980, fordi fakultetet pga.
økonomisk usikkerhed ikke fandt det forsvarligt at kaste sig ud i en ny studieplan på daværende
tidspunkt.

Alt ialt forekommer det derfor både demokratisk og fagligt rimeligt at lærerne ved deres protest-
note foranledigede, at starten på den ny studieplan blev udsat med ét år - hvilket ministeriet da også
accepterede uden videre.
Med venlig hilsen

Jørgen Tranum-Jensen
Bjørn Quistorff
Jens Juul Holst

TEKNOTEKNOTEKNOTEKNOTEKNO
Af Pan

Blå tænder
tænder Tomhed
niver morgenkoldt blod
af hvide lemmer

rød vandoverflade
flyder over lunkne pytter
af ebbende musik, der støjer som

synkende U-både
der kvæles
af store, glidende skygger
der stammer, stammer, flænser

stammer fra en hajs vigende pande
huskes i en dykkers sidste omgivelser,
omfavner Intet

Engle synger et sted
udfor brystet, tanker vender
som fisk i vandet, der parerer
parerer kontakt, glemmer verden

Glemmer at røre, kæmpe
i vand, der smager af sved
En varme, der lukker en dør og åbner en anden
et sted

et dansegulv et sted
blødende, dampende Stilhed
Druknebobler.
underlige Komatøse sug under huden

I morges:Trykken for panden,
svidende puls
mistet, tabt på gulvet
i dansen, i vandet.

I morgen:
Bortrejst, rejst bort
glemt at huske
som lyden af et fosters hjerteslag

dumpe drøn: musik

Ugens digt

Studieplansdebat Debat

Jens-Ulrik Stæhr Jensen der startede debatten kommer med et svar til de
herrer iløbet af 1-2 uger.

Mvh MOK-red/Jon

Dialog


