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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. 24 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: SIMS Idrætsdag

Denne                               redaktion:
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Lederen
ÅNDELØS WEEKENDÅNDELØS WEEKENDÅNDELØS WEEKENDÅNDELØS WEEKENDÅNDELØS WEEKEND

Velkommen til endnu en åndeløst spændende udgave af MOK. Sidste uge kulminerede jo i en
vældig begivenhedsrig weekend, så det er jo næsten et antiklimaks at skulle i gang med en ny
uge... Men hvad skete der så, som var så fedt, jo i fredags tangerede fede Brian jo 'Rocky'
Marcianos legendariske rekord på 49 sejre i træk. Der har været mange kritiske røster omkring
denne store danske bedrift, men faktisk har fede Brian jo slået mange af de samme modstandere
som Marciano, så kritikken må så absolut forstumme, og her på redaktionen kipper vi med flaget
og siger "Glemte du ikke noget i Korsør inden du tog til Storbyen for at gifte dig ??".
I lørdags slog det danske ishockeylandshold så endelig ind på verdensarenaen som vinder af B-
VM, og det var faktisk ikke helt skidt - nej, helt ærligt, det VAR altså ret fedt. Her på redaktionen
har vi et fromt ønske om, at Brithén fortsætter som landstræner, og at vi kan få kvalifikationen til
A-gruppen herhjem.
I søndags var hele familien Danmark så samlet foran tossekassen for at se den store folke-
indsamling til fordel for de kosovaalbanske flygtninge. Ejendommeligt nok blev der samlet omkring
80 mio. kroner ind - det svarer vel til en hel procent af, hvad den danske regering bruger på at have
fly og soldater dernede om dagen til at sørge for at der kommer mere død og ødelæggelse. Flot
Danmark ! I samme forbindelse var der premiere på en splinterny hyldestsang til fordel for
danske afdankede musikeres image - et soleklart hit spåes det her på redaktionen.
Så altså en helt igennem ekstraordinær uge, vi håber I har nydt den i fulde drag !

red./torben

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
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 RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget 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 KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

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

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 l o k a l e
9.1.41

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

DU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTAKTEAKTEAKTEAKTEAKTE
STUDIEVEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.STUDIEVEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.STUDIEVEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.STUDIEVEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.STUDIEVEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:

SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Du kan også gå ind på vores hjemmeside på adressen:

www.sund.ku.dk/medicin/STV.htm

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

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

ADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGERADRESSEÆNDRINGER

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORD-
BLINDBLINDBLINDBLINDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig følgende:
Du kan få en ½ time ekstra til eksaminer der varer til og med 4 timer og 1 time ekstra til eksaminer
som varer mere end 4 timer.
Ved at henvende dig til studienævnssekretariatet med dokumentation på din ordblindhed, kan du
få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står
der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.
Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for
tilføjelser.
Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og
vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblindeinstitution. Dette skal du gøre inden 26.
februar 1999.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRA-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRA-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRA-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRA-EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRA-
VIDVIDVIDVIDVID

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

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

Studiet



4
GRAGRAGRAGRAGRAVID?VID?VID?VID?VID?

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

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

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

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

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

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

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

- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen

- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip
og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betin-
gelserne for at få fødselsklip.  Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet.  Det er
dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode.  Du kan ikke få fødselsklip
hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.

Husk � når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til
en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejled-
ning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

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

Med venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase 1

GODE RÅD OM FORBEREDELSE TILGODE RÅD OM FORBEREDELSE TILGODE RÅD OM FORBEREDELSE TILGODE RÅD OM FORBEREDELSE TILGODE RÅD OM FORBEREDELSE TIL
KEMITENTKEMITENTKEMITENTKEMITENTKEMITENTAMEN.AMEN.AMEN.AMEN.AMEN.

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,
efterhånden 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.

VVVVVed tentamen:ed tentamen:ed tentamen:ed tentamen:ed 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.

ÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISKÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK
STUDIESAL.STUDIESAL.STUDIESAL.STUDIESAL.STUDIESAL.
På grund af en beklagelig fejl var Studiesalens åbningstider forkerte i MOK 14/4.
Her følger de endelige (og rigtige!) åbningstider for de sidste to uger af maj.

Venlig hilsen
Studiesalsvagterne

WEEKEND ����� ����� LUKKET
 Man 19.04.99 Nana Rasmus 9-19
Tir 20.04.99 Ulf Rasmus 9-19
Ons 21.04.99 Rasmus Nana 9-19
Tor 22.04.99 Thomas Iørn 9-19
Fre 23.04.99 Iørn Iørn 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 26.04.99 Nana 9-13 Iørn 9-19
Tir 27.04.99 Ulf Ulf 9-19
Ons 28.04.99 Rasmus Rasmus 9-19
Tor 29.04.99 Iørn 9-16 Nana 9-21
Fre 30.04.99 ����� ����� LUKKET St. Bededag
Lør 01.05.99 ����� ����� LUKKET
Søn 02.05.99 Anne Anne 10-16
Man 03.05.99 ����� ����� LUKKET 6. Sem spot (ord.)

Studiet
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SNYD IKKE DIG SELSNYD IKKE DIG SELSNYD IKKE DIG SELSNYD IKKE DIG SELSNYD IKKE DIG SELV TILV TILV TILV TILV TIL
ANAANAANAANAANATOMIEKSAMEN!TOMIEKSAMEN!TOMIEKSAMEN!TOMIEKSAMEN!TOMIEKSAMEN!

Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det hele virker lidt uoverskueligt?  Vi har i
studievejledningen haft indtryk af en snigende, stigende magtesløshed overfor denne store
hurdle. Følgende skal ikke ses som den eviggyldige sandhed, eller den eneste rigtige måde at
læse til eksamen på, men blot en samling gode råd eller forslag til hvordan man kunne vælge
at tilrettelægge sin læseperiode.

Princippet i indlæring af et stort pensum er gentagelse med kortere og kortere interval. Føl-
gende tager udgangspunkt i to studerende og at det meste af stoffet er kendt, d.v.s. der har
været undervist i det og I har læst det på et eller andet tidspunkt.

Start i god tid med at få overblik over hvor mange dage I har til rådighed, og med at dele
pensum op i overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd hvis nødvendigt at gen-
nemgå funktionel anatomi og regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke eksamineret
i til spotten alligevel. Del nu pensum op således, at I er færdige med pensum første gang 5 dage
før spotten. Brug de sidste 4 dage på at gennemgå pensum endnu engang med vægt på de ting
I har svært ved.  Sidste dag hænger pensum Jer sikkert ud af halsen, så hold fri, brug den til
at samle tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære en sidste gang.

Glem ikke at afse tid til at holde fri (som tommelfingerregel en ugentlig fridag), ellers når I at
blive grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk muligt at have et liv under eksamenslæs-
ningen!

I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om
eftermiddagen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennemgår det første spørgsmål for den
anden. Gennemgå derefter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til eksamen, og indøv
den systematiske fremstilling af stoffet (brug evt. oversigten bagest i pensumbeskrivelsen).
Når I er færdige med at gennemgå alle dagens spørgsmål; hold da en kort pause, og gå derefter
på studiesalen for at spotte dagens pensum. Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at
spotte i dagene før spoteksamen (hvor spotsalen er fyldt med andre, der ikke har planlagt så
godt som jer). De sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle prøvespots som ligger
på studiesalen.

Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær anatomi. Regionær anatomi skulle
gerne vække gensynets glæde, de samme navne, bare præsenteret på en anden måde.

Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst repetere de spørgsmål i synes er særlig svære.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen.  Når man har øvet, er
to minutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at
I som oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp.
Eksaminatorerne er flinke folk, som er gode til at trække det I ved ud af Jer.

Held og Lykke!

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI I, 3MEDICINSK VIDENSKABSTEORI I, 3MEDICINSK VIDENSKABSTEORI I, 3MEDICINSK VIDENSKABSTEORI I, 3MEDICINSK VIDENSKABSTEORI I, 3
SEMESTER FORÅR 99SEMESTER FORÅR 99SEMESTER FORÅR 99SEMESTER FORÅR 99SEMESTER FORÅR 99
Forelæsningen: Præsentation af et aktuelt problem den 29.4. kl. 10-12 i Haderup aud. er en
gæsteforelæsning v. Patientvejleder, sygeplejerske, cand.com. Else Bjørn:Hvordan oplever
patienterne at være patient. Erfaringer fra en patientvejleders dagligdag.
Vi håber, at vi også får en god diskussion. M.v.h. Peter Rossel.

Fase 2
LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
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.

Nyhed

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.

Åbningstider for LKF & læselokalerne på Store Bededag - fredag d. 30. april: Som i weekends,
altså kl. 9-17.

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
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
040599 16.30-19.00 Genoplivning 15/4-99
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

Studietilbud
HERHERHERHERHERTOFTTOFTTOFTTOFTTOFT-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE-EFTERMIDDAGE

Tid: Torsdag den 29. april kl. 16-18

Emne: Antropolog, ph.d. Margrethe Silberschmidt taler om �Sexualitet i Afrika� med ud-
gangspunkt i sit mangeårige forskningsarbejde i især Kenya & Tanzania. Hun kommer bl.a.
ind på østafrikanernes moderne kønsidentitet, forholdene mellem kønnene og den sexuelle
adfærd af relevans for forebyggelsen af HIV-smitte.
Sted: Psykiatrisk afdeling O´s auditorium, Borgmester Jensens Allé 55
(opgang 61a)
Adgang: Gratis.
Arrangør: Dansk Forening for Klinisk Sexologi ved Bo Møhl, Gerd Winther &
Christian Graugaard. Yderligere oplysninger: 43 99 66 19.

Studiet

STOR SOMMERFESTSTOR SOMMERFESTSTOR SOMMERFESTSTOR SOMMERFESTSTOR SOMMERFEST
I KLUBBEN!I KLUBBEN!I KLUBBEN!I KLUBBEN!I KLUBBEN!
For at fejre sommeren og det overståede eksamensræs holder 6. sem. fredag d. 9 juli en kæmpe
sommerfest nede i klubben. Reservér allerede nu aftenen og glæd jer til sammen med os andre
at kunne skide bøgerne et stykke og genfinde noget af det, der gør det hele værd.
Biletter sælges hos 6. sem. HR�erne, koster 30,- kr., og alle er velkomne.

6. sem. HR�erne

Kantinen
MOK AFSLØRING.MOK AFSLØRING.MOK AFSLØRING.MOK AFSLØRING.MOK AFSLØRING.
MOK-redaktionen kan hermed afsløre at kantinen er begyndt
at sælge euforiserende stoffer. Poppers, også kendt under
navnet amyl nitrat fåes nu til
dumping-priser i kantinen.
For at det skal virke bare en
anelse sundt, får man det
serveret med eksotiske
frugter og stærk mango.
Stærk kost til de studerende.
- Nej der er selvfølgelig tale
om de såkaldte Jalapeño
Poppers, som faktisk smager
udmærket. Vi kan jo ikke
gøre for at kantine-personalet
ikke er opdateret  m.h.t.
diverse diskodrugs.

MOK-red/Gordon
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STUDIEOPHOLD I USA I 2000?STUDIEOPHOLD I USA I 2000?STUDIEOPHOLD I USA I 2000?STUDIEOPHOLD I USA I 2000?STUDIEOPHOLD I USA I 2000?

Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt University i Nashville.
Der kan komme 1-2 studerende af sted pr. semester og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske
kliniske kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, kirurgi, psykiatri, neurologi og anæstesio-
logi. 4. års kurserne er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers varighed

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. semester ved afrejse, og at engelskkundskaberne er
helt i top. Desuden kræver opholdet en stor portion modenhed, da der stilles store krav til den
enkelte på Vanderbilt.

Der kan lånes kursusoversigt og studieplaner hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.64 på Panum
Instituttet eller du kan besøge Vanderbilt University�s hjemmeside. (http://www.sund.ku.dk/In-
ternat)

Der er ansøgningsfrist d. 1. september for ophold i det efterfølgende kalenderår. Ansøgningen
vedlagt et CV, motivationsbrev på min. 1 A-4 side samt udtalelser fra faglærere og karakter-
udskrift afleveres til Suzanne Andersen.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk støtte via internationaliseringsstipendier.

Ansøgningsskema til stipendium rekvireres på Det internationale Kontor. Fristen er i begyndel-
sen af oktober.

Suzanne Andersen
April 1999

SYMPOSIUMSYMPOSIUMSYMPOSIUMSYMPOSIUMSYMPOSIUM

Protein kinase cascades in signal transduction

Monday 26. April, 1999: 13.15 � 17.00

Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3B, Copenhagen

Organizer: Steen Gammeltoft.

Program:
13.15�14.00 Louise Johnson, University of Oxford, UK:
Active and inactive protein kinases: structural basis for regulation.

14.00-14.30 Olaf-Georg Issinger, University of Odense, Denmark:
CK2 protein kinase: structure and function.

14.30-15.00 Moshe Yaniv, Institut Pasteur, Paris, France:
Regulation of stress-activated protein kinases.

30.30-30.30 Coffee break

15.30-16.00 Klaus Seedorf, Hagedorn Research Institute, Gentofte, Denmark:
Protein kinase cascades in insulin action.

16.00-16.30 Dario Alessi, University of Dundee, UK:
MSK: a new family of mitogen- and stress-activated protein kinases.

16.30-17.00 Morten Frödin, Glostrup Hospital, Denmark:
Regulation and function of p90 ribosomal S6 kinase (RSK).

The symposium is generously sponsored by LifeTechnologies A/S, MEDINOVA Scientific
Aps and Novo Nordisk A/S.

Annoncer

STUDENTERMEDHJÆLPER SØGES TIL
LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheders formål er at styrke lægeuddannelsen på det kliniske
område. Træningen i Laboratoriet er en forberedelse af de studerende til klinikopholdene og et
supplement til den kliniske uddannelse, og omfatter træning i anamneseoptagelse, objektiv un-
dersøgelse og en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering m.m.).
Træningen foregår ved hjælp af fantomer, multimedia programmer og simulerede patienter.

ARBEJDSOPGAVERNE:
Studentermedhjælperne deltager i det praktiske arbejde omkring Laboratoriet (klargør laborato-
rierne, assisterer ved undervisning etc.), deltager i dataindsamling i forbindelse med evaluering
af diverse projekter og har vagtfunktion i forbindelse med Klinikudvalgets læsefaciliteter.

KVALIFIKATIONER:
Fleksibilitet og samarbejdsevne.  Da jobbet som studentermedhjælper kræver en vis oplæring, er
det en fordel, hvis du er tidligt i studiet: 3.-7. semester.  Kendskab til computere og video en fordel.

ARBEJDSTID:
ca. 10 timer ugentligt.

Der må påregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 08.00-20.00 på hverdage og i weekender
kl. 09.00-17.00 efter vagtskema, udarbejdet i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere.

Løn efter overenskomst, p.t. ca. kr. 91,- pr. time.

HENVENDELSE TIL:
Professor, dr.med. Knut Aspegren, Laboratorium for Kliniske Færdigheder, afsnit 5404,
tlf. 3545 5406 eller overassistent Birgitte Bredmose tlf. 3545 4472.

ANSØGNING:
bedes fremsendt til Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Rigshospitalet
Afsnit 5404, Blegdamsvej 9
2100 København Ø

senest mandag den 3. maj  1999, kl. 12.00.

INSTRUKTØRER TILINSTRUKTØRER TILINSTRUKTØRER TILINSTRUKTØRER TILINSTRUKTØRER TIL
KURSUSUNDERVISNINGKURSUSUNDERVISNINGKURSUSUNDERVISNINGKURSUSUNDERVISNINGKURSUSUNDERVISNING
VED MEDICINSK-ANAVED MEDICINSK-ANAVED MEDICINSK-ANAVED MEDICINSK-ANAVED MEDICINSK-ANATOMISKTOMISKTOMISKTOMISKTOMISK
INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUT
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
VED KØBENHAVNS UNIVERSITET.

Et antal stillinger som timelønnede instruktorer i fagene Anatomi I & II, Cellebiologi og Dissektion
ved Anatomisk Institut,opslås herved ledige til besættelse i efterårssemesteret 1999.
Ansøgningsskema og nærmere stillingsbeskrivelse fås ved henvendelse til Anatomisk Institut
på tlf. 35327213.
Ansøgninger fremsendes til Anatomisk Institut, Undervisningsafdelingen.
Panuminstituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 25.maj 1999, kl. 12.00

FLFLFLFLFLYGTNINGE�ER DET NOGET DERYGTNINGE�ER DET NOGET DERYGTNINGE�ER DET NOGET DERYGTNINGE�ER DET NOGET DERYGTNINGE�ER DET NOGET DER
RAGER DIG??RAGER DIG??RAGER DIG??RAGER DIG??RAGER DIG??

JA er forhåbentlig dit svar på dette spørgsmål. Flygtning99 navnet på Dansk Flygtningehjælps
kampagne og indsamling torsdag d. 6. Maj.

Her er helt konkret hvad du Stud. Med. XX kan gøre for at hjælpe den enorme gruppe af men-
nesker der må forlade deres land pga. krig, interne uroligheder, social uretfærdighed og politisk
undertrykkelse:

1) Deltage i �LØB FOR FLYGTNING99� og vær med til at
samle penge ind til Dansk Flygtningehjælp.
-d.27. April kl. 18:30 ved Christiansborg, distance 5 og 10 km., ingen deltagergebyr.
-d.3.maj kl. 18:30 ved Fælledparken Kbh. , distance 5 km., deltagergebyr 30kr. der går
ubeskåret til Flygtning99
-d. 3.maj kl. 18:30 ved Bagsværd sø, distance 5, 10 og 20 km., deltagergebyr 25kr. der
går ubeskåret til Flygtning99

2) Meld dig som indsamler til Flygtning99.
Brug 3 timer af din dag d. 6.maj, helt konkret stem nogen dørklokker og vær med til at øge
Danmarks bidrag til hjælp til den globale flygtningeproblematik. Meld dig NU på telefon 90505505

Yderligere information kan fås hos Dansk Flygtningehjælp på tilf. 3312 1999-04-17

Josephine Obel, obel@mdb.ku.dk

Studiet & Annoncer

GRAGRAGRAGRAGRATIS TIS TIS TIS TIS BØGER !!BØGER !!BØGER !!BØGER !!BØGER !!

Følgende bøger er til gratis afhentning efter nærmere aftale på nedenstående telefonnummer.

Medicinsk Sociologi, Bjørn Holstein m.fl, 2. Udg., FADL�s Forlag
Kemiske Data, Arne Nielsen, 3. Udg., FADL�s Forlag
Pasient behandling (norsk), Einar Kringlen, Universitetsforlaget
Kompendium i speciel histologi, Ellen H. Nielsen, 4. Udg., FADL�s Forlag
Medicinsk biokemi I-IV, Rene Djurup, FADL�s Forlag
Människokroppens kemi (svensk), M. Ingelman-Sundberg, Natur och Kultur

Gitte og Frederik (tlf. 39 29 94 93)
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SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 12/4 -1999 - 18/4-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt %
07-15 bestilt 9 12 7 7 9 27 11 82
07-15 udækket  0  3 2 4 0 4 0 13 16
15-23 bestilt 19 15 21 23 24 19 10 131
15-23 udækket 0 0 2   6 2 0 0 10 7,5
23-07 bestilt 24 21 18 21 28 21 17 150
23-07 udækket 4 0 0 0 0 2 2 8 5
ialt bestilt 52 48 46 51 61 67 38 363
ialt udækket 4 3 4 10 2 6 2 31 8,5
dæknings % 93 94 92 81 97  91 95

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

VT - VVT - VVT - VVT - VVT - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen:    12/4 -1999  - 18/4 -1999

man tirs ons Tors fre lør søn ialt
ledige hold 2 0 3 2 3 2 2
arbl. vagter 4 0 4 7 7    7 6    35
planlagte vagter  21  21  21  21  21  21  21  147

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

ÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VBÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9.30 -12.00 og fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35 24 54 05

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

Nye opskrivningstider !
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 Vagtcheferne
Træffetider uge 16

Onsdag den 21. april aflyst
Fredag den 23. april 14.00 � 16.00
Mandag den 26. april 14.00 � 15.00 (uge 17)

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

ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!ARBEJDE PÅ HOLD � OPRÅB!
Der er efterhånden mange af vores VT hjemme- og VT afdelingshold der mangler hold-
medlemmer. Derfor opfordres alle FADL medlemmer med minimum 150 VT timer ( se annonce
for ansøgningskrav ), til at søge på disse hold. Flere af holdene kræver ikke mere end 3-5 vagter
per måned; så den faste indkomst fra holdarbejdet kan sagtens kombineres med SU. Arbejde på
hold giver dig også mulighed for selv at bestemme hvornår du vil arbejde � og du er garanteret
vagterne!
Holdstrukturen er noget helt specielt for FADL�s Vagtbureau, i det andre bureauer ikke tilbyder
denne funktion. Det er derfor vigtigt, at vi kan blive ved med at opretholde de aktive hold. Så hvis
du vil have en fast struktur på dit arbejde ved siden af studiet, opfordres du til at søge på
holdene herunder.

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !

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
· stifte beskendtskab med et godt og vellidt hold
· få større sikkerhed for at få dine vagter

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.

Kardiologihold RH 4101søger 2 nye ventilatører.

Kardiologihold 4101 arbejder på hjertemedicinsk intensiv afd. 2143, og består af 20 unge me-
dicinstuderende. Holdet har to funktioner: En ventilatør-og en obs�er-del.
Stillingen som ventilatør
Arbejdet som ventilatør på afdelingen består i observation og almen pleje af intensivpatienter.
Da størstedelen af disse er i respiratorbehandling, vil du blive rutineret i omgang med diverse
respiratorer, samt sugning og manuel ventilering. Du vil lære at lægge venflon, tage A-punkturer,
venyler og 12-aflednings EKG�er, samt erhverve kendskab til de praktiske forhold omkring
parenteral ernæring og mikrobiologisk diagnostik. Du vil desuden have mulighed for at opleve
og deltage aktivt i forskellige akutte situationer, så som hjertestop, under rolige og velorganise-
rede forhold.

Efter afsluttet 1. del, eller for 2. dels studerende efter omkring 1 år, vil der være mulighed for at
videreuddanne sig til kardiologisk assistent (obs�er), hvis arbejde hovedsageligt består i konti-
nuerlig EKG-diagnostik/overvågning, samt alarmering og opstartning og avanceret genopliv-
ning ved hjertestop.

For at komme i betragtnming er du:

Ventilatør med mindst 150 VT-timer
Studieaktiv på 4. til 9.semester
Villig til at tage gennemsnittet af antal vagter (6-8 vagter/måned), evt. færre i  eksa-
mensmåneder.

Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter á fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventitatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.

Af både ventil�en og obs�erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.

Ansøgningsfrist: Mandag den 3. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler en hverdag i uge 18.

Du vælger selv om du vil starte snarest muligt efter ansættelsessamtale, eller først efter eksamen,
hvilket vil sige omkring 1. juli 1999.

Det vil være en fordel, af såvel praktiske som sociale grunde at nyindsupplerede kan deltage i
holdets næste holdmøde tirsdag den 18. maj 1999 kl. 17.00.

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kasper Sørensen på tlf. 35 83 32 80 eller 35 45 28
75.

FADL - vagtbureauet
Vagtbureauet
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TILBYDESTILBYDESTILBYDESTILBYDESTILBYDES

Hold 4301 på neonatalklinikken på Rh søger 2
ventilatører

Vi tilbyder: -  Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning
af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de
- tilbudte vagter.
- Oplæring efter eksamen (eller med det samme).
- Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afde-
- lingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: VT-II kursus, 300-500 VT-timer.
Ansøgere med neonatal/børneerfaring foretrækkes.

Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).
   2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
   Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.  Herefter 5-6 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. maj 1999 kl.12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

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

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 22. april 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  fore-
findes.

Afdelingshold 4404 søger 12 medlemmer
Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling 4131 - Rigshospitalet
Afdelingen er en multidisciplinær intensivafdeling for både børn og voksne patienter fra såvel
kirurgiske som medicinske afdelinger.

Vagterne er placeret på aften- og natperioderne på hverdage samt hele weekenddøgnet. Alle
vagter er på 8 timer.

Du skal kunne tage 5-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: 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.

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:  Mandag den 26. april  1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

HJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER  3 NYE
VENTILATØRER GRUNDET ØGET DÆKNINGSPLIGT..

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 holdleder Berouz Andersen på 32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: torsdag den 6. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Ventilatør med kanyleerfaring søges!

Til pasning af 8-årig dreng, som skal på lejrskole, søges en ventilatør til at dække nattevagter i
perioden 26. 27. og 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. 27. og 28.april i nattevagt (23.00-7.00) og den 29.
                følge pt. hjem.
· At du er glad for børn
· At du har erfaring med kanylerede patienter

Lejrskolen ligger i Vordingborg, og det vil derfor være en fordel, hvis du har bil. Transport-
godtgørelse ydes!

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

Yderligere oplysninger fås hos Kirsten Carstens på Vagtbureauet.

Vagtbureauet
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HAR DU BETHAR DU BETHAR DU BETHAR DU BETHAR DU BETALALALALALT DIT FT DIT FT DIT FT DIT FT DIT FADL-KONTINGENT?ADL-KONTINGENT?ADL-KONTINGENT?ADL-KONTINGENT?ADL-KONTINGENT?

I februar måned blev girokortet vedrørende kontingentbetalingen udsendt til samtlige medlem-
mer. Betalingsdatoen var den 22. marts 1999.  Efterfølgende er der den 25. marts udsendt
erindringsskrivelser ud til 566 medlemmer - med sidste betalingsfrist den 14. april l999.

Den 14. april er der endnu engang udsendt rykkergirokort incl. gebyr på kr. 150,-
Betalingsfristen er fastsat til  den 4. maj l999. I slutningen af uge 18 � omkring den 7. maj l999 vil
sekretariatet give meddelelse til Vagtbureauet med hensyn til manglende kontingentbetaling. Derfor
betal dit kontingent, hvis du fortsat forventer at være
vagtaktiv.

Afdragsordning med hensyn til kontingentbetalingen kan altid aftales, og FADL bevilger altid
kontingentfritagelse ved orlov fra studiet og lignende forhold. Det kræver dog, at dette meddeles
sekretariatet, da FADL ikke har mulighed for at indhente oplysninger om studieforhold.

MEDICINFORTEGNELSEN:
Som tidligere meddelt, er Medicinfortegnelsen udsendt til samtlige fase 2-medlemmer. Har du
endnu ikke modtaget Medicinfortegnelsen er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Hilsen fra FADL�s sekretariat

Anette og Linda

FADL

FFFFFADL AFHOLDER DEBAADL AFHOLDER DEBAADL AFHOLDER DEBAADL AFHOLDER DEBAADL AFHOLDER DEBATMØDE OMTMØDE OMTMØDE OMTMØDE OMTMØDE OM
TURNUSUDDANNELSEN TIRSDAG D.TURNUSUDDANNELSEN TIRSDAG D.TURNUSUDDANNELSEN TIRSDAG D.TURNUSUDDANNELSEN TIRSDAG D.TURNUSUDDANNELSEN TIRSDAG D.
27.4.1999 KL. 16.30-18.30 I27.4.1999 KL. 16.30-18.30 I27.4.1999 KL. 16.30-18.30 I27.4.1999 KL. 16.30-18.30 I27.4.1999 KL. 16.30-18.30 I
STUDENTERKLUBBEN.STUDENTERKLUBBEN.STUDENTERKLUBBEN.STUDENTERKLUBBEN.STUDENTERKLUBBEN.

FADL�s turnusudvalg ønsker at skabe debat omkring turnusuddannelsen og afholder derfor
møde i studenterklubben tirsdag d. 27.4.1999 kl. 16.30-18.30.

Vi har valgt at kalde mødet �Myter og virkelighed i turnus�. Der vil deltage en uddannelses-
ansvarlig, en der har været i turnus og en turnuskandidat. De vil hver holde et kort oplæg og så
håber vi på at få en god konstruktiv debat, hvor du kan stille spørgsmål og få svar om din første
tid som læge.

FADL�s turnusudvalg håber du vil møde op og deltage i debatten.

FÅ 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

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.

NYE BØGERNYE BØGERNYE BØGERNYE BØGERNYE BØGER

Immunologi
Der er netop udkommet ny udgave af:
Janeway et al.: Immunobiology

4. udgave, 1999, 635 s., hft. DKK 445,00
(der ydes naturligvis 10% studierabat)

I næste måned udkommer CD-ROMen til Janeway�s bog, den forventes at koste ca. DKK 950,00

Famakologi
I sidste uge udkom den nye udgave af:
Rang & Dale: Pharmacology

4. udgave, 1999, 830 s., hft. DKK 545,00
(der ydes naturligvis 10% studierabat)

For kunder, der har købt bogen siden 01.01.99, er der ombytningsret fra den gamle udgave �
hvis man medbringer bon/kvittering

Bogladen

Indre organer



10

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 !

Nils Malmros & Bille August:

Kundskabens træ &
Tro, håb og kærlighed

Torsdag 22. april kl. 20.00 & 22.00
Handlingen i Nils Malmros Kundskabens træ
udspiler sig på den finere Aarhus Katedralskole i pe-
rioden 1958-60. Vi følger eleverne i 2.  mellem og de-
res vej gennem puberteten, specielt klassens smarte
pige Elins sociale degradering og pigeklassens tidli-
gere taber og syndebuk, Mona - med øgenavnet Kli-
ster - som langsomt overtager Elins plads i gruppen,
og da  Elin nægter at anføre klassen i kinddansen til
skolegårdsfesten, er slaget definitivt tabt.
Tro, håb & kærlighed af Bille August behøver vel in-
gen nærmere præsentation. En dansk klassiker.

Rusnews
STORMØDESTORMØDESTORMØDESTORMØDESTORMØDE

Så er det blevet tid til 2. stormøde, som samtidig er forårets sidste fælles rusvejleder-aktivitet.
Mødet afholdes på TIRSDAG DEN 27. APRIL KL. 20.00.

Vi skal evaluere andet weekendseminar, derunder maden og lørdag aftens oplæg, og så skal vi
(ta-ta-taaaah!) trække lod om hytter og ugeseminar-oplæg.

Köm glzad (oldrumænsk for �kom glad�)

KG/Bue

HJÆÆÆÆÆLPHJÆÆÆÆÆLPHJÆÆÆÆÆLPHJÆÆÆÆÆLPHJÆÆÆÆÆLP
Nej, jeg søger ikke lejlighed, men der er problems�

Den agtværdige nystiftede oplægsrevisionsgruppe under rusvejlederne har taget det på sin kappe,
at lægge hovedparten af de gamle oplæg ind på EDB. Denne IT-ficering har vist sig at være noget
af en Gotisk knude, som vi i øjeblikket bare prøver at overskue, men med lidet held. Da det vil være
en næsten Atlas-agtig byrde, at skulle genindskrive samtlige gamle oplæg fra de nussede stykker
A4, som odonterne har haft med til stranden, så fæstner vi vores lid til, at netop DU har nogle,
mange eller ét, oplæg liggende et sted på din 286�er.( ja, den du nu bruger som skammel, når du
skal finde hjortetakssaltet øverst oppe på køkkenhylden, hvis du altså ikke lige er Jon LA, der
aldrig bager�) Nå, men tilslut skamlen strømforsyningen, find de gamle oplæg, som du har
liggende, frem, gem dem på en diskette ( helst 3½�, da 5¼� gør datasalsvagterne så kede af det),
Tag disketten med på Panum, stå i kø i 15-20 minutter fordi der er kursus i det andet datalokale,
indlæs disketten og send indholdet til .
ISBYE@mdb.ku.dk
Jeg udelukker ikke at ovenstående kan gøres en smule anderledes men det er æ� grundprincip.
Vi mangler i hvert fald følgende:
Fra 1998: Dødsoplæg Etik-Lov

Eventyret om Druk-Hans Afspænding, tai-chi og yoga
Formiddag i fritteren Førstehjælps-oplæg
Hej kitler � Krigsfest Læge-etik
Lægeløb Massageoplæg
Ny på Panum Psykiatri (gr.4)
Psykiatri-natløb Sexoplæg
TITANIC Truck-olympics

Fra 1997: Basisgrupper (Piet van Deurs) Eventyret om Prinsessen af Thalia(gr 2)
Genetikoplæg Highland-games (gr9)
Hovedpine-statistik (gr9) Hvad vil du helst?
Håbets Hospital Københavneri og københavnersnuder
Militærlæge Onkel Dannys sidste timer (gr8)
Plastikkirurg Pornografi-smukt eller smudsigt(gr8)
Racismeoplæg Rundt om Panum(gr6)
Rygteoplæg (gr2) Spejderoplæg (gr5)
Stofoplæg (gr2) Sædcelleoplæg (gr6)
SUT-natløb

Fra 1996: 007-natløb Bar Wars (gr2)
Basisgrupper (TV-program)(gr7) Beverly Hills 90207 (gr7)
Gentag-Teater (gr5) Havneoplæg (gr4)
Lille læge og store læge (gr8) Liv efter døden?(det med kyllingerne)
Rolleoplæg (gr7) Ruskilde (gr1) Hmmmmmm�
Score-Kaj (gr9) Tour de Thalia (gr8)
Utroskab (gr4)

Dette er selvfølgelig blot en brøkdel af det samlede antal oplæg, vi skal have EDB-riseret, men har
du noget liggende�Uh vi bliver glade. Hellere i dag end i morgen!!!
Der udbetales kontante præmier til alle der sender komplette oplæg�

Oplægsrevision/Dan

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
Onsdag 21/4 klokken 19.30, MÆRK ÆNDRING AF DATO fra forrige onsdags MOK!

Alle er velkomne, både gamle og nye.

Basisgrupper

PANUMKORET INVITERER TILPANUMKORET INVITERER TILPANUMKORET INVITERER TILPANUMKORET INVITERER TILPANUMKORET INVITERER TIL
KONCERT!!KONCERT!!KONCERT!!KONCERT!!KONCERT!!
Torsdag d 22/4-99 kl. 20.00, afholder panumkoret koncert i Sct.Johannes kirken, Sankt Hans
torv. Temaet for forårets koncert, er kirkens mange sprog.
Grundet Studenterklubbens sponsorering af korets aktiviteter, har alle medicin studerende gratis
adgang til koncerten. Øvrige studerende 20 kr. Andre 40 kr.
Med venlig hilsen og på genhør Panumkoret

Indre organer
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Lad os lave eksamens-ordningen om !
I studie- og eksamensordningen (i den nuværende studieplan) er der et væld af
bindinger og retningslinjer, der bestemmer hvornår, man kan gå til eksamen. Det
Medicinske Studenterråd vil nu tage dette op til revision.

Hvem skal bestemme, hvornår du går til eksamen
– og hvilke fag du skal tage hvornår? Sådanne
spørgsmål besvares i studiets såkaldte "studie-
og eksamensordning", der er den centrale del
af studieplanen. I den nuværende studieplan er
der mange bindinger mv. – ting, der bør laves
om. Indtil nu er disse emner blevet udskudt med
henvisning ti l arbejdet med den nye
studieordning. Men nu har vi ventet længe nok.
Derfor indkalder studenterrådet til:

"Debat-møde"
Tirsdag den 27. april kl.15.30

Mødelokalet 1.2.15

Hvorfor skal vi tilmelde os et helt semester? Hvad
med at arbejde med tilmelding til kurser i stedet
for semestre? På andre studier og på andre
universiteter melder man sig kun til kurser, og
der er ingen problemer, hvis man vil dele et se-
mester pga. graviditet, eller arbejdspres. Dét er
der hos os på medicin i København! Det, der
giver problemerne, er bla. alle de bindinger, vi
har i vores studieplan – bindinger der bestemmer
hvornår man må gå til eksamen (de såkaldte
indtegningsbetingelser) eller tage et fag under
henvisning til, hvad man tidligere har bestået af
kurser og eksamener. F.eks skal man have
bestået kemi for at skrive OSVAL 1, og mikro-
biologi for at gå til patologi eksamen. Er disse
regler relevante?

Reglerne
Reglerne er der, for at beskytte os mod at gøre
noget dumt, som at gå til eksamen på 7. seme-
ster, hvor vi bør koncentrere os om klinikken, eller
som at gå til eksamen i fagene i en gal række-
følge. Vi må derfor starte med en principiel dis-
kussion, om hvorvidt vi synes, det er relevant for
studieplanen 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 (syg-
dom, barsel, særlig hurtig eller langsom indlæ-
ring) vil blive tilgodeset ved større fleksibilitet.

Et konkret problem
Klinikopholdet på 8. semester er for mange stu-
derende plaget af de nært forestående tre eksa-
miner. Selvom mange i sidste ende vælger en
eller to fra, betyder det, at klinikopholdet 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 kontrast til
7. semester klinik som virkelig var sjov, og hvor
(næsten) alle var højt motiverede.

En del studerende søger i øjeblikket dispensation
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 mikro-
biologi 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. se-
mester. Dette ville formentligt lede til to
eksamensplagede klinikophold i stedet for
et, men ville muligvis åbne op for større mu-
lighed for selv at disponere læsningen. Men
7. semester-opholdet ligger jo faktisk i
eksamensperioden, så det er måske ikke helt
godt.

2) Man kunne samle de to kliniske ophold på 8.,
og eksaminerne + klinikintroduktionen på 7.
Dette ville have den fordel, at man kunne
farmakologien og mikrobiologien, når man
var i klinik. Ulempen ville være et drønhårdt
7. semester, efter et helbarskt 6., hvor man
går og glæder sig til at se ægte patienter.

3) Man kunne opfordre folk til at skyde den ene
af de to store eksaminer til 9. eller 10. seme-
ster, 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 klinikken.

Mød op til mødet !
Du kan jo se, at der er rigeligt at gøre noget ved!

Fællesmøde
Tirsdag den 27. april 1999

Kl. ca. 16.45 (efter debat-mødet)
Mødelokalet (1.2.15)

Dagsorden:
1.Formalia
2.Nyt studenterrep. fra medicin til
Konsistorium
3.Meddelelser
- Opfølgning på projekt "Læsesale-regler"
- Opfølgning på projekt "Studiesale-åbn.tider"
- Opfølgning på projekt "Kemi-undersøgelsen"
- Opfølgning på projekt "Kemisk Data"
- DUN-seminar den 5. maj 1999, kl. 11.15-15
4.Nyt fra semestrene
5.Studienævnsmødet
6.Eventuelt

Kaffe, the og kage som sædvanlig ...

Ad punkt 3:
Som bekendt har MSR i øjeblikket indvalgt
Troels Arvin i Konsistorium. Efter al
sandsynlighed bliver det nødvendigt at finde en
afløser for Troels til efteråret. Dette skal
selvfølgelig være en person fra suppleantlisten
(se valgresultatet på hjemmesiden); men da der
jo er valg igen til efteråret, vil det være fordelagtigt
allerede nu at overveje, hvem der skal opstilles
næste gang. – Altså: Hvis en af
suppleanterne, der skal indtræde til efteråret, vil
forsætte i Konsistorium til næste år, bør vi pege
på vedkomne nu. Spørgsmål kan rettes til Troels
eller Simon.

Ad punkt 4:
Den 5. maj 1999 afholdes et universitetspæda-
gogisk arrangement af DUN (Dansk Universitets-
pædagogisk Netværk) i samarbejde med Formid-
lingscentret, KU, for alle interesserede undervise-
re. Emnet er: "Akademisk opgaveskrivning i den
anglo-amerikanske og i den kontinentale tradi-
tion: Hvordan gør vi det, og hvordan lærer vi
vores studerende at skrive videnskabeligt?".
Seminaret afholdes på KUA (Københavns
Universitet ,Amager) i lokale 13.1.71.

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Fmd., Det Medicinske Studenterråd

Det Medicinske Studenterråd er altså ikke

en lukket klub .

Hvis du har en holdning (og det har du jo, for
du er jo indskrevet på universitetet), så mød
op til et møde – eller kontakt en af studenter-
rådets aktive. Vi er såmænd lette at finde!

MSR
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Sexekspressen
Vi mangler stadig mandlige ansøgere og ansøgere med anden etnisk baggrund end
dansk til at undervise på folkeskolerne næste skoleår…

Det eneste vi kræver er, at du kan deltage på vores ugeseminar i ugen 23. juli til
30. juli.

Hvis du har lyst så skriv et par linier om hvorfor du vil være med, og aflever det på
IMCC-kontoret eller send det på e-mail til sexekspressen@mdb.ku.dk .  
Motivationen behøver altså ikke være en længere ansøgning,- et par linier er fint.  

Motivationen skal være afleveret eller sendt senest

FREDAG DEN 23/4.  

Vi regner med at give gavekort til bogladen som aflønning.

Hvis du vil vide mere så skriv på ovenstående e-mail, hent en kort
        projektbeskrivelse udenfor IMCC-kontoret eller ring til Rie på 33 25 08 15.

Med venlig hilsen

Sexekspressen

HVORFOR DEN NYE STUDIEPLAN MÅHVORFOR DEN NYE STUDIEPLAN MÅHVORFOR DEN NYE STUDIEPLAN MÅHVORFOR DEN NYE STUDIEPLAN MÅHVORFOR DEN NYE STUDIEPLAN MÅTTE UD-TTE UD-TTE UD-TTE UD-TTE UD-
SÆTTES � ET ANDET BUD!!SÆTTES � ET ANDET BUD!!SÆTTES � ET ANDET BUD!!SÆTTES � ET ANDET BUD!!SÆTTES � ET ANDET BUD!!

Tja, hvorfor egentlig al den debat om den nye studieplan?? Er det en lille eller stor forbedring af
lægeuddannelsen eller er det som �Betoninstitutterne� hyler op om � stærkt skadeligt på længere
sigt, med den vedtagne plan. Det Medicinske Studenterråd og Studienævn og Fakultetsråd mener
en forbedring � ellers var planen vel ikke blevet vedtaget.
Ja, jeg kunne også godt tænke mig en kæmpe pose penge til det universitære system, en klar og
præcis udmelding fra de mindst 3 ministerier som har direkte indflydelse på vores fakultets-
budget, større fastlærerdækning, en endnu mere vidtgående studieplan osv. Men det nytter ikke
at bruge krudtet på disse emner internt på fakultetet og i forbindelse med en ny studieplan � vi kan
alligevel hverken gøre fra eller til � her . Vi får en stadig mindre pose penge til at løse stadig flere
og større opgaver.
Den nye studieplan er det bedst opnåelige med de tilhåndeværende ressourcer.
Også samundervisningen med de tandlægestuderende er et økonomisk problem, som fakultets-
rådet har bedt om bliver løst � og nu er der et år mere. Det ville være skønt om den ekstra tid kunne
blive brugt sådan at man ikke længere har samundervisning af økonomiske årsager, men fordi
der er en faglig mening med den.

Om nedskæringerne af pensum er skadelige er vel en smags sag. Jeg mener dog det er utroligt
at man ikke for længe siden har indset at �små medicinstuderende� ikke kan rumme alt i en verden
med evigt voksende pensum og større specialisering. Vi skal ikke have professorniveau i alle
fag, men �bare� kunne bestride en underordnet lægestilling, og så selvfølgelig være fagligt på
til den efteruddannelse man måtte vælge. Kig dog i bekendtgørelsen om den lægevidenskabelige
kandidatuddannelse § 1.
Reduktionerne af pensum og tid har kunnet lade sig gøre med den korte tidsfrist i Odense og
Århus og de nye undevisningsformer og principper er indført på flere af verdens førende uni-
versiteter.

Historiske oplysninger:
Det sundhedsvidenskabelige fakultetsråd behandlede i foråret og sommeren 1995 de generelle
og principielle retningslinier og overvejelser vedrørende revision af studieplanen for læge-
uddannelsen, som var fremkommet på baggrund af 5 års arbejde. Fakultesrådet tilsluttede sig
hovedlinierne i studienævnets betænkning og støttede intensionerne for det videre arbejde � man
havde således vedtaget et politisk grundlag, men ikke en studieplan.
Herefter behandlede studienævnet hele betænkningen langt mere dybdegående og vedtog den
efterfølgende. Det er denne betænkning, som rigtigt oplyst, fik opbakning fra Sundhedsstyrelsen
og Sundhedsuddannelsesrådet. Ifølge betænkningen skulle semesterudvalgene (semester-
udvalget var tænkt som forbindelsesled mellem studienævnet og de enkelte institutter) nu kon-
kretisere en nye studieplan med pensumreduktioner, tværfaglig integration, indførelse af nye
undervisningspirincipper osv. Alt dette skete med henblik på at en ny studieplan skulle starte 1.
februar 1996.
Det er da rigtigt når de herrer Tranum-Jensen, Quistorff og Juul Holst skriver (i sidste MOK) at
fagene deltog i arbejdet i semesterudvalgene, men det er langt fra vores eller for dens sags skyld
Studienævnets opfattelse, at arbejdet nøje fulgte de instrukser som var udstukket. Der kom så-
ledes aldrig gang i snakken og pensumreduktioner og faglig integration, og deltagelsen i arbejdet
antog efter bedste overbevisning rent formel karakter.
Da tidsplanen længe var overskredet og arbejdet endnu ikke var kommet rigtigt i gang i semester-
udvalgene, så studienævnet sig nødsaget til at stoppe arbejdet og selv fremsætte forslag til ny
studieordning.
Det er beklageligt at det var nødvendigt, men det blev konsekvensen af manglende konstruktivt
arbejde fra semesterudvalgene.

Det nye forslag afveg på ingen måder fra de store træk i den oprindelige 95-betænkning, som var
vedtaget af fakultetsrådet året før. Det er først herefter at Fakultetsrådet formelt skal godkende
ordningen. Arbejdet blev dog yderligere forsinket!!
At tidsplanen endnu engang skred skyldtes vel sagtens at man på dette tidspunkt vidste at
evalueringsrapporten var lige på trapperne med alt hvad det måtte medfører af ministeriel indblan-
ding og nye tidplaner.

Debat

Om der er fejl eller uredelighed i evalueringsrapportens data deraf følgende konklusioner skal jeg
lade være usagt, men når man ikke fra ledelsen har taget officiel afstand fra det, skyldes det vel
sagtens, at konklusionerne og anbefalingerne stemte godt overens med det man var kommet frem
til i fakultets egne evalueringer og det som alle andre var kommet frem til og i øvrigt anbefalede
for fremtidens lægeuddannelse.
(Bunker af fase 2 studerende, yngre læger, Odense / Århus, div udenlandske uni osv.)
Arbejdet med nye tidsplaner for start af den nye studieplan blev sat, og ændrede og mere præcise
retningslinier for semesterudvalgene blev udstukket. Endnu engang står man dog tilbage med en
opfattelse af, at arbejdet druknede i manglende vilje til samarbejde og snak om den døende faglige
profil. Endnu engang blev det ikke til det konkrete ønskede produkt � en ny studieordning, som
opfyldte principperne vedtaget i 1995. Derfor tog ledelsen endnu engang bolden op og måtte
selv lave arbejdet.
Sommerplanen, som er en studieordning og ikke en studieplan, fra 1998 (omtalt som kuplignende
og stærkt betænkelig) er da ganske rigtigt en falliterklæring, men for fagene selv og deres mang-
lende arbejde i semesterudvalgene. Planen blev ganske rigtigt vedtaget med korte tidsfrister, men
enstemmigt i fakultetsrådet (hvor fagene selv har repræsentanter) og med kun én imod i studie-
nævnet.
Planen blev efter en demokratisk beslutning fremsendt til / og godkendt af ministeriet, og er
gældende. Det hjælper ikke på anakistisk vis efterfølgende at lave protester og boykot af arbejdet
i semsterudvalgene. Dette er den egentlige årsag til udskydelsen af starten for den nye studieplan.

At tiltro ministeriets lange tidsfrist for implementeringen af forkortelsen af studietiden, som erken-
delse for tiden til omtanke, er store ord. Det var det samme ministerium som kundgjorde forkor-
telsen på ½ år og ikke, som der stod i sidste MOK, 2 år, samt indførelsen af en bachelor, midt i et
mangeårigt evalueringsarbejde på alle tre fakulteter og i klar modstrid med målet om pensum-
nedskæringer i basalfagene med henblik på en øget tid til kliniske færdigheder � Det bedste bud
på ministeriets udmeldinger er, at det alene var tid til at tilpasse fakulteternes økonomi til en 1/13
mindre bevilling.
At ministeriets godkendelse af udskydelsen med ét år var ubetinget er ikke rigtigt, men lad os nu
bruge det ekstra år til noget fornuftigt.

Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde i de nye semesterudvalg

Jakob Lundborg
Stud.med. og medlem af Fakultetsrådet siden 95.

IMCC

Ud at køre!

Indre organer & Dialog
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Giv 3 timer den 6.maj

Hvis du bruger tre timer af dit liv på at samle penge ind til FLYGTNING 99, kan du
være med til at rede mange liv i løbet af de næste fem år. Hver en krone, der kommer
i indsamlingsbøssen, bliver brugt til at bygge de lande op, som krige har lagt i ruiner.
For hvordan får man den første høst hjem uden såsæd? Hvordan når man sin
hjemegn, når vejen er belagt med miner? Hvordan skal børnene lære noget uden
skoler? , og hvordan bygger man et hus uden materialer? Uden indsamlerer er det
umuligt, og jo flere indsamlere, der melder sig, jo flere kan vi hjælpe.

Hjælp uden omveje siden 1957

Siden 1957 har Dansk
Flygtningehjælp
afholdt landsdæk-
kende indsamlinger
cirka hvert femte år.
Takket være 22.867
frivillige indsamlere
lykkedes det i 1995 at
få 23 millioner kroner.
Pengene blev blandt
andet brugt til at
bygge nye huse,
sygehuse og skoler i
Bosnien og har givet
over 2 millioner
afghanske flygtninge
rent vand. Dansk
Flygtningehjælp
hjælper dér, hvor
flygtningene er, og
behovet er størst.
Midlerner fra FLYGTNING 99 går udelukkende til internationalt hjælpearbejde, både i
lande hvor der allerede er projektarbejde og i nye konfliktområder.

Du kan melde dig som indsamler den 6. maj i tidsrummet fra 17.00 til 20.00
hos SR BISTAND, Nørrebro koordinator for Dansk Flygtningehjælp, på
telefonnr.: 35 39 71 97.
Indsamlere uden for Nørrebro kan tilmelde sig på telefonnr.: 90 50 55 05

eller på www.flygtning99.dk

Stéphanie/IMCC/SCORP

 

Flygtning '99



14 Fester & Gæster

TEMAFEST I KLUBBEN LØRDAG D.TEMAFEST I KLUBBEN LØRDAG D.TEMAFEST I KLUBBEN LØRDAG D.TEMAFEST I KLUBBEN LØRDAG D.TEMAFEST I KLUBBEN LØRDAG D.
10. APRIL.10. APRIL.10. APRIL.10. APRIL.10. APRIL.
Med kort varsel holdt husgruppen Eventyrfest. Der
var både tjørnekrat, troldeskov og pandekagehus. Da
de festivrige panumgensere kun havde 3 dage til at
finde ud af udklædning, var der ikke mere end en 150
gæster. Men dem der var tilstede havde det meget
sjovt kunne MOK's udsendte konstatere.

Teit sætter de
sidste skruer i
klubbens nye bar-
element. Bemærk
plexiglaskonstruk-
tionen. Dette sym-
boliserede glas-
kisten, hvori Sne-
hvide befandt sig
det meste af afte-
nen.

Indgangen var inspi-
reret af tjørnekrattet
fra Tornerose. Mads
havde rundt og samle
tjørnekrat med Jakob.
Folk måtte bukke
hovedet og passe på
ikke at blive revet til
blods af alle tornene.

Stine som mavedanser i
et af hendes mere rolige
øjeblikke. Senere da
diskoteket var færdige
med at spille, satte
Stine sit bånd med
orientalsk inspireret
mavedanser musik på
anlægget og gik i
selvsving.

Den lille Møghætte
(Thy) giver sin mening til
kende overfor Askepot
(Charlotte). Har vi to nye
kanditater til årets
kjole?

Prins Valiant forklædt
som Christina, søger
Askepot til at prøve sin
medbragte glassko.

ALTID PÅ PLETTEN!

ÅRETS KJOLE?

Senere lykkedes det Prinsen
at finde Askepot, som
prøvede glasskoen. Der er
ingen forlydener om hvorvidt
de forlod festen i hinandens
selskab.
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Frøprinserne søgte
ihærdigt efter prins-
esserne, det var først
senere at de nok
måtte gå til beken-
delse, og erkende at
de nok mere var
tudsegrimme, og
derfor ikke blev for-
vandlet til prinser når
prinsesserne kyssede
dem.

En ensom fadøl, fandt
underligt nok vej til en
barstol.

H.C. Andersen var
godt lakket til.
Her ses han i hed
omfavnelse med
Allan. Mon ikke
der vil blive sat et
kryds i dagbogen.

Kylling (Tobias),
Heksen (Mette) og
Den lille Møghætte
(Thy) diskuterede
længe om hvorvidt
Bamse, Hans eller
Ulven havde mest
sexappeal.

MOK's udsendte vendte
efter interviewet med
Snehvide, tilbage til
glaskisten, hvor han
fandt den onde dronning
igang med at spise sine
egne giftge æbler.

MOK-red/ Gordon

Zorro, Kylling,
Frøprinsen og Den
Lille Møghætte
holdt møde på
pissoiret. Bemærk
hvor Zorro slukker
tørsten.

MOK's fotograf fangede
døden mens han stadig
kunne stå på begge ben.
Skål Nikolaj!

Snehvide befandt sig det
meste af aftenen i
glaskisten, men ligeplud-
selig var hun væk. Det
lykkedes MOK's udsendte at
lokalisere hende i et skum-
melt baglokale i klubben,
affarvet og afklædt. Efter at
have tørret tårerne af hendes
kinder, udtalte hun: "det var
en større mandsperson der
viskede: ' nu kommer der et
lille prik. Det er hurtigt over-
stået',. Jeg tror nok han
havde en rød hat på."

Fester & Gæster
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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 ERSTAT-

TET 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.
FADLs Røde Baroner afholder et morgenmads

arrangement i forbindelse med 1. Maj i
Fælledparken. Vi vil vandre med vore faner til

Fælledparken hvor vi vil tilslutte os kammeraterne
fra de andre fagforeninger.

Dette arrangement vil finde sted:
LØRDAG D. 1. MAJ KLOKKEN 9.00 I

STUDENTERKLUBBEN

Der skal gøres opmærksom på at mødet ikke er forbeholdt FADLs medlemmer, men
er for alle alle alle alle alle medicinstuderende

SEND BESKED VIA E-MAIL TIL evald@mdb.ku.dk ELLER alundh@mdb.ku.dk

ELLER UDFYLD FØLGENDE SLIP OG AFLEVER DEN PÅ SEKRETARIATET

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

Josef Stalin, sovjetisk partiformand Gruocho Marx, komikerStine Sloth, Formand for Fadl 98-99

DEN GODE, DEN ONDE OG DEN VIRK'LIG SJODEN GODE, DEN ONDE OG DEN VIRK'LIG SJODEN GODE, DEN ONDE OG DEN VIRK'LIG SJODEN GODE, DEN ONDE OG DEN VIRK'LIG SJODEN GODE, DEN ONDE OG DEN VIRK'LIG SJOVE...VE...VE...VE...VE...

Fadl


