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Morgenmadsarrangementet vil finde sted kl 9.00 i Studenterklubben.
Der vil blive serveret morgenmad, øl og Gammel Dansk.  Desuden vil
der være festlige slagsange og store politiske taler.
Arrangementet er gratisgratisgratisgratisgratis og er for alleallealleallealle medicinstuderende.

Tilmelding skal ske inden Torsdag d. 29 april kl 15.00.
Enten ved at udfylde nedenstående slip og aflevere den på sekretaria-
tet.
Eller via E-mail til: evald@mdb.ku.dk eller alundh@mdb.ku.dk

Med kammeratlig Hilsen fra FADLs Røde Baroner

Allan E. Nielsen og Andreas H. Lundh

PRPRPRPRPROLETOLETOLETOLETOLETARER FOREN JER!ARER FOREN JER!ARER FOREN JER!ARER FOREN JER!ARER FOREN JER!

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

Grundet ringe tilmelding til FADLs 1. Maj
arrangement, har FADLs Røde Baroner
derfor valgt at afholde en konkurrence
for de tilmeldte.  Vinderen udtrækkes
på selve dagen, og vil få den ære at
komme i audiens hos Formanden for
Københavns Kredsforening, Stine Sloth.
Stine Sloth, FADLs svar på Hardy Han-
sen, er kendt blandt venner og fjender
som �Røde Mor�.  Hun er en sand Marx-
ist og skaber af de berømte citater, kendt
af enhver SPV�er, �H:S er en Papirstiger�
og �Alternativ behandling er folkets
opium�.
Under audiensen vil der være mulighed
for at lytte til Formandens bevingede ord.
Yderligere vil der blive serveret �Højt-
belagt�, formandens yndlings-spise.

Stine Sloth, formand for FADL 1998-1999
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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: 2100
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR

3. sem. HR

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

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 25 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: FADL's 1. maj

Denne                               redaktion:

20.00 P8'n viser
film. Hvilken vides
ikke, men den er
garanteret god.
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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

REFERAT NR. 12/99 AF MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT DEN 15.03.1999 KL. 15.15

Tilstede: Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Gun-
nar Lausten (GL), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Thomas
Lind (TL), ovl. Carsten Lenstrup (CL), professor Knut Aspegren (KA), stud. med. Christina
Engel (CE), stud. med. Rikke Sørensen (RS), stud.med Arash Afshari (AA), stud.med.
Marianne Jørgensen (MJ), stud.med. Charlotte Graae (CG), stud.med. Rune Mogensen,
stud.med. Ghulam K Nabi, sekretær Birthe Brogaard (BB), studentersekretær Christina Back
(CB).
Afbud fra: ovl. Lene Walin og ovl. Jens Strøm.

Formanden bød velkommen til professor, dr. med. Knut Aspegren, Laboratorium for Kliniske
Færdigheder, der orienterede om kommunikationstræning og problembaseret undervisning
samt vigtigheden heraf, herunder træning af �den lægelige samtale�. En passende holds-
tørrelse vil være 4-6 studenter v/kommunikationstræning og 6-8 studenter ved PBL. Knut
Aspegren oplyste, at der enten kan arrangeres kursus for Kbh. amt på hele kursusdage eller
kurset kan fordeles over 3-5 eftermiddage, evt. spredes over 2 semestre. Klinikudvalget skal
fremkomme med forslag til kursus og deltagerkreds. LKF vil stille psykologbistand til rådig-
hed for Kbh. amt. LKF påtager sig fortsat en del af studenterundervisningen og vil yderligere
stille timer til rådighed mhp. undervisning af tutorer og kliniske lærere, således at de enkelte
sygehuse fremover kan påtage sig en større del af undervisningen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 11/1999:  Godkendt med bemærkning til pkt. 5b.

3. Meddelelser fra formanden: a) Lektor i ortopædkirurgi Jens Bagger har opsagt
sit lektorat per 01.03.1999. Afdelingslæge Peter Mikkelsen har overtaget eksamensklinikker
på 12. semester, men der er  problemer med to forelæsninger d. 31.03.1999. b) Nødvendige
personaleressourcer til Universitetssekretariatet er tidligere diskuteret. Der er udarbejdet ud-
kast til brev til Sygehusledelsen.

4. Meddelelser fra studenterne: a) Christina Engel og Rikke Sørensen fortsætter
evaluerings-arbejdet. b) Pilotprojekt:  Relevante lærebøger indkøbes til læsesal på Herlev.

5. Valg til Klinikudvalget pr. 01.04.1999: Foreløbig kandidatliste blev omdelt og
underskrevet, og der vil være personlige suppleanter fra hvert hospital. FWH pointerer, at
suppleanterne, altid er meget velkomne til at deltage i Klinikudvalgsmøderne. Der afholdes
konstituerende møde den 12.04.1999 og Carsten Lenstrup er foreslået til formandsposten.

6. Universitetssekretariatet: a) Reception for nye læger foreslås afholdt fredag d.
25. juni kl. 15.00. TMH meddeler, at chefsygeplejerske Bente Quistgård har givet tilsagn om,
at der fremover må flages på dagen. b) Anders Bilde har udarbejdet en statusreport om
oprettelse af  e-mail-adresse for medicinstuderende på KAS-nettet. Brugerne er oprettet og
navne er klar til uddeling, men dette vil først blive effektueret, når Microsoft Outlook pro-
grammet fungerer fra EDB-afd. side. c) Der har været afholdt møde med auditoriebetjent
Bjarne Lærke d. 24.02.1999 vedr. problemer om daglig servicering af auditorierne. Efterføl-
gende har Anders Bilde og Birthe Brogaard, foranlediget af en henvendelse fra prof. Henrik
Lund-Andersen, gennemgået samtlige auditorier for diverse fejl og mangler, og det konstateredes
bl.a., at lysbilledapparatet fra auditorium 54N4 var fjernet. d) Der har desværre været enkelte
lokalebookingproblemer i dette semester, på hhv. Gentofte og Glostrup. De respektive booking-
kontorer kontaktes ,således at  fænomenet ikke gentager sig. e) Der er garderobeproblemer for
13. sem. på KAS Glostrup. OHN oplyser, at driftafdelingen har givet tilsagn om 26 ekstra
skabe i forbindelse med ombygningen. f) Ovl. Torben Skovsgaard er af SFM ansat som
klinisk lektor på onkologisk afd. og efterlyser Klinikudvalgets forslag til undervisningstimer.
e) Prof. Martin Lauritzen har meddelt at 9. sem. neurofysiologiundervisning flyttes fra Gen-
tofte til Glostrup fra foråret 1999. Ligeledes foreslås det, at neuroblokkurset i fremtiden
placeret således, at én uge forbliver central og én uge bliver  decentral på KAS Glostrup.

7. Konkrete sager til drøftelse:  a) 12. semester: Arash præsenterede den ændrede
fordeling af medicinske og kirurgiske klinikker på 12. sem. I øjeblikket er der 45 medicinske
klinikker og 40 kirurgiske klinikker.  Målet er at reducere timetallet, således at man fremover
nærmer sig det af SFM  fastsatte. Den foreslåede timefordeling blev godkendt med forbehold
for mindre ændringer. I det kommende semester vil man  - under hensyntagen til  fag og ansatte
kliniske lektorer i medicin/kirurgi - have 43 timers medicin og 38 timers kirurgi.

8. Undervisningsplaner: a) Kommunikationstræning på 7. sem: 1. reservelæge
Dorthe Rønnov-Jessen Hillerød sygehus fratræder pr. 31.03.1999 og læge Karen Malle
Hjortshøj fra Herlev fratræder ultimo april. Der efterlyses afløsere for disse. b) 3. sem foråret
1999: Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over ledige klinikperioder på de enkelte syge-
huse og beder om arbejdsudvalgets forslag til en endelig fordeling, således at overlap med 7.
semester hindres mindst muligt. c) Sekretariat har udarbejdet 1. udkast til undervisningsplaner
efteråret 1999, som udsendes i uge 11. d) 7. semester: Evalueringen af kurset i kliniske
træningsfærdigheder er ind til videre  positiv.

9. Budgetudvalget: a) FWH orienterer om afholdt møde med kst. økonomichef
Bjarne Kristensen den 09.03.1999 samt at Sygehusdirektoratet øsnker regnskab for
kompensationsmidlerne for 1997, byggeregnskab for 1997/98, regnskab for 1998 samt bud-
get for 1999. Fordelingen af kompensationsmidlerne for forårssemesteret 1999 er beregnet på
baggrund af det faktiske antal holdsatte, og der er desuden foretaget en beregning for efterårs-
semesteret 1999 på baggrund af prognosetal. Der vil derfor senere blive foretaget en justering
til de enkelte undervisende afdelinger. Udvalget foreslår, at der fremover afsættes ressourcer
til Klinikudvalgets sekretariat med henblik pål udregning af kompensationsmidler, ligesom
der arbejdes på, at refusionsmidlerne fremover skal fremgå af afdelingernes budgetter, således
at undervisningsomfanget er synliggjort. b) Der udsendes brev til afdelingerne vedr. ansøg-
ning om undervisningsudstyr i 1999 med svarfrist inden den 3. maj 1999. � Klinikudvalget
godkender, at der afsættes de fornødne midler hertil i budgetåret 1999.

10. Studienævn for Medicin: Ref. 01/99 - Ingen kommentarer.

11. Eventuelt: -  Formanden, Ole Haagen Nielsen takkes for et godt samarbejde.

Mødet slut kl.17.20 � Næste møde mandag den 12. april 1999 kl. 15.15.

Referent Christina Back/Birthe Brogaard

EKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLINGEKSAMENSAFMELDLING
For god orden skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at
fristen for at afmelde en eksamen fremover er 5 hverdage.

På vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk

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

Studiet
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REGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMENAFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før den første eksamensdag ved personlig
eller skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom
på at udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTERTIDSFRISTERTIDSFRISTERTIDSFRISTERTIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på
studiet sommeren 1994 eller senere gælder det endvidere, at du skal have bestået kemi og
anatomi I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister
pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØGEKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller
som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan
kun undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMENSYGEEKSAMENSYGEEKSAMENSYGEEKSAMENSYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, dateret i
sygdomsperioden, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter syge-
meldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele
instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du
gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, og sørge for at vedkom-
mende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom. Skriv selv: SYG (SKAL IKKE
RETTES) øverst på opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du
omgående søge læge, og fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage
efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgave-
besvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende
fornyet lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også
at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere
varighed� respektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen
ved sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINAREEKSAMINAREEKSAMINAREEKSAMINAREEKSAMINATIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDERTIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamens-
forsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt
op til, men ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke
adgang til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-
10 dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for
at få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er
berettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINAREGLER FOR REEKSAMINATIONTIONTIONTIONTION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For to fag kan der af tekniske årsager
(placering i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og
farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal
både spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den
gennemførte spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver
skal bestås i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to
selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du
er dumpet. Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGEREKSAMENSKLAGEREKSAMENSKLAGEREKSAMENSKLAGEREKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og
dets forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks.
kvaliteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det
pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for
at fagene afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamens-
formænd/kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at kla-
gerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamens-
klager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en klage, trods

henstilling fra studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den individuelle
klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest
2 uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de
skal svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker
at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes
stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren,
at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af
klagen og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig.

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLD-
SÆTNING.

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

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

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

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

STUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDETSTUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.Og du kan få penge til studieopholdet.Og du kan få penge til studieopholdet.Og du kan få penge til studieopholdet.Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt
afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, frem-
skaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at
planlægge. Til gengæld har de hidtidige ECTS-ophold kun krævet begrænset
forarbejde.Fakultetet har gennem ECTS-programmet samarbejdet med en lang række euro-
pæiske universiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde eksisterer dog
ikke mere. Dog har partnerne i ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre udveksling i
samme form som under ECTS, så der er tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece �JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekre-
tariat (9.1.62), Line Veilex eller på universitetets internationale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til for-
skellige formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program
man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:Kort oversigt over stipendiemulighederne:Kort oversigt over stipendiemulighederne:Kort oversigt over stipendiemulighederne:Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte univ. i EF,
ansøgningsfrist: februar

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger.
Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at
få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i
udlandet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stilling til særlige individuelle studieplaner
som følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU, som du plejer.

Studiet
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At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at opleve en anden del af verden, dels at
udvikle sig fagligt og menneskeligt. Kom forbi det internationale sekretariat og læs, hvad
andre studerende har fået ud af deres ophold. Mulighederne er der - gør noget ved det !!!!

Nyttige internet-adresser:

· Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

· Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

· Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

· Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

· Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I

1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1. års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2 første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen være udskrivning fra medicinstudiet.

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

VINTERRUSTUR �99:VINTERRUSTUR �99:VINTERRUSTUR �99:VINTERRUSTUR �99:VINTERRUSTUR �99:
Til alle 1. semester hold!
Vinterrusturen januar �99 gav overskud, hvilket nu udbetales til jer! Onsdag d. 28.04.99 til
1.sem HR-møde vil jeres respektive holdrepræsentanter få 500 bobs i deres små fedtede
hænder.
 På vejne af OvervintringsGruppen 98/99, Louise.

ÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK STUDIESALÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK STUDIESALÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK STUDIESALÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK STUDIESALÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK STUDIESAL
MAJ/JUNI 1999MAJ/JUNI 1999MAJ/JUNI 1999MAJ/JUNI 1999MAJ/JUNI 1999
Vagtplanlægningen for maj og juni måned er nu afsluttet, og Studiesalens åbningstider kan ses
i skemaet.
Venlig hilsen
Studiesalsvagterne

Dato Formiddag Eftermiddag Åbningstid Bemærk
Lør 01.05.99 ����� ����� LUKKET
Søn 02.05.99 Anne Anne 10-16
Man 03.05.99 ����� ����� LUKKET         Sem spot (ord.)
Tir 04.05.99 Pernille/Nana Pernille/Nana 9-16
Ons 05.05.99 Pernille Pernille 9-16
Tor 06.05.99 Thomas Thomas 9-16
Fre 07.05.99 Anne Iørn 9-16
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 10.05.99 Anne Ulf 9-16
Tir 11.05.99 Rasmus Rasmus 9-16
Ons 12.05.99 Nana Nana 9-16
Tor 13.05.99 ����� ����� LUKKET          Kr. Himmelfart
Fre 14.05.99 Pernille Pernille 9-16
WEEKEND ����� ����� LUKKET
 Man 17.05.99 Pernille Anne 9-19
Tir 18.05.99 Iørn Iørn 9-19
Ons 19.05.99 Pernille Ulf 9-19
Tor 20.05.99 Nana Anne 9-19
Fre 21.05.99 Pernille 9-13 Rasmus 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 24.05.99 ����� ����� LUKKET 2. Pinsedag
Tir 25.05.99 Pernille Ulf 9-19
Ons 26.05.99 Thomas Pernille 9-19
Tor 27.05.99 Pernille 9-15 Anne 9-19
Fre 28.05.99 Iørn Iørn 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 31.05.99 Ulf Ulf 9-19

Dato Formiddag Eftermiddag Åbningstid Bemærk

Tir 01.06.99 ����� ����� LUKKET      2. sem spot (Ord)
Ons 02.06.99 Pernille Pernille 9-19
Tor 03.06.99 Iørn Iørn 9-19
Fre 04.06.99 Anne Anne 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 07.06.99 Pernille Anne 9-19
Tir 08.06.99 Pernille Ulf 9-19
Ons 09.06.99 Rasmus Rasmus 9-19
Tor 10.06.99 Nana Anne 9-19
Fre 11.06.99 Nana Rasmus 9-19
Lør 12.06.99 Rasmus Rasmus 10-15
Søn 13.06.99 ����� ����� LUKKET
Man 14.06.99 Iørn Anne 9-21 Rasm 12.30-17.30
Tir 15.06.99 ����� ����� LUKKET       4. sem spot (Ord)
Ons 16.06.99 Pernille Pernille 9-16
Tor 17.06.99 Nana Nana 9-16
Fre 18.06.99 ����� Rasmus 12-16          6. sem spot (Re)
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 21.06.99 Thomas Thomas 9-19
Tir 22.06.99 Pernille Pernille 9-19
Ons 23.06.99 Thomas Thomas 9-19
Tor 24.06.99 Pernille Pernille 9-19
Fre 25.06.99 Rasmus Rasmus 9-19
WEEKEND ����� ����� LUKKET
Man 28.06.99 Thomas Thomas 9-19
Tir 29.06.99 Nana Nana 9-19
Ons 30.06.99 Nana Nana 9-19
Tor 01.07.99 ����� ����� LUKKET          4. sem spot (Re)

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.

INDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTINDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMIAMEN I KEMI
FOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENFOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENFOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENFOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTERENFOR MEDICIN-STUDERENDE � VINTEREN
1999/001999/001999/001999/001999/00

For studerende, der går på 1. semester i foråret 1999 og skal til kemi-tentamen den 16.
september 1999 er der tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.33),
senest den 21. juni 1999, kl. 12.00 (henvendelse til laboranten).

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-
tentamen på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 23. april - 21. juni 1999.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-VEDRØRENDE AFVIKLING AF PSYKOLOGI-
EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�EKSAMEN EFTER �GAMMEL ORDNING�

Studienævnet  har besluttet at afholdelse af eksamen efter �gammel ordning� i psykologi for
3. semesters studerende eller ældre finder sted sidste gang ved vintereksamen 1999/2000.

Sommereksamen år 2000 vil således kun foregå i henhold til den nye eksamensform.
Med venlig hilsen

BeritCecilieBrix
Studieadministrationen

Studiet
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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
godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kur-
ser og møder�.

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

Studietilbud
KÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNATIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTTIONALE KONTAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONER
April-udgaven af Nyt fra Det internationale Kontor er tilgængelig på
websiden http://www.ku.dk/sa/inter/
Overskrifterne er:
EU Nyt
* Socrates og Leonardo da Vinci Programmet
* Socrates og kurser i mindre talte sprog for Erasmus-stud. 1999
* EU�s Femte Rammeprogram
* FIRST informationsseminarer sidst i april
* EU-Canada programmet
* EU-Indien Cross-Cultural Programme
* EU-China Higher Education Cooperation, Informationsdag maj 1999
* Nordic Academic Exchange Fund
Stipendier
Sommerkurser

Se også aktuelle opslag af stipendier, sommerskoler m.v. særskilt under
Andre Stipendier.

Med venlig hilsen
På Elin Kibsgaards vegne
Bente Pedersen
The University of Copenhagen, The International Office
Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K
Tel. +45 35 32 39 02, Fax +45 33 32 39 00, e-mail: bep@adm.ku.dk

Annoncer
STUDENTERMEDHJÆLPSTUDENTERMEDHJÆLPSTUDENTERMEDHJÆLPSTUDENTERMEDHJÆLPSTUDENTERMEDHJÆLP

I forbindelse med undersøgelser af genekspression i betaceller har vi brug for en frisk stude-
rende i starten af studiet til at hjælpe os med isolering af Langerhanske øer fra rottepancreas.
Omfanget er 5-6 timer 1-2 gange om ugen på dage, der aftales fra gang til gang,
men du kan i vid udstrækning bestemme tidspunktet på døgnet. Hvis du har lyst videnskab,
har vi altid et lille projekt....
Knud Josefsen, MD, PhD
Bartholin Instituttet
Kommunehospitalet
1399 Copenhagen K
33 38 38 55

LEJLIGHED UDLEJES.LEJLIGHED UDLEJES.LEJLIGHED UDLEJES.LEJLIGHED UDLEJES.LEJLIGHED UDLEJES.
En stor 1-værelses lejlighed på ~ 45 m2 udlejes i perioden 1/5 til 31/7.
Der er en stor og velproportioneret stue, med bad, wc, køkken og en dør ud
til gården. Legligeheden udlejes møbleret.
Adressen er Husumgade på Nørrebro, 5 min. cykeltur fra Panum.
Huslejen vil være omkring 2500.

Ring på tlf. 3810 3772

SÆLGES:SÆLGES:SÆLGES:SÆLGES:SÆLGES:
Børnepsykiatri, Lene Lier m.fl. 2.udg. 1993. Er som ny.
Pris: 200,-
Lars Møller Pedersen, tlf: 35828475

BIVIRKNINGSREGISTRERINGBIVIRKNINGSREGISTRERINGBIVIRKNINGSREGISTRERINGBIVIRKNINGSREGISTRERINGBIVIRKNINGSREGISTRERING
5-6 uger

Løvens kemiske Fabrik søger en frisk ung studerende til et data entry job i forbindelse med
vores bivirkningsregistreringer.

Jobbet vil være et fuldtidsjob inden for normal dagarbejdstid, da det skal foregå under vejled-
ning af erfarne medarbejdere. Jobbet kan evt. deles af 2 personer med 2-3 arbejdsdage pr. uge.

Tiltrædelse: Snarest.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Elin Andersen på 44 94 58
88, lokal 2731.

Send din ansøgning hurtigst muligt mærket �080� til Løvens kemiske Fabrik, Industriparken
55, 2750

KKKKKVVVVVALERALERALERALERALER     MEDMEDMEDMEDMED     NEUROANANEUROANANEUROANANEUROANANEUROANATOMITOMITOMITOMITOMI???????????????
...så se her:
OOOOOVERLEVELSESVERLEVELSESVERLEVELSESVERLEVELSESVERLEVELSES-/-/-/-/-/MANDUKTIONSKURSUSMANDUKTIONSKURSUSMANDUKTIONSKURSUSMANDUKTIONSKURSUSMANDUKTIONSKURSUS     IIIII     NEUROANANEUROANANEUROANANEUROANANEUROANATOMITOMITOMITOMITOMI!!!!!

Er du en af de mange, der har problemer med neuroanatomien, og er du noget nervøs for at
komme op til mundtlig eksamen i den? Eller ønsker du blot at få din neuroanatomi fra 2.
semester repeteret?
I givet fald har du mulighed for at komme på et �overlevelseskursus� i neuroanatomi. Kurset
vil gennemgå pensum i neuroanatomi, som det kræves for at klare sig hæderligt igennem den
mundtlige eksamen i anatomi 1.
Kurset strækker sig over 9 lektioner, og kursusafgiften er kr. 250,-.
Kurset vil blive afholdt på følgende datoer...

Onsdag d. 12. maj kl. 12-15.
Torsdag d. 13. maj kl. 12-15.
Søndag d. 16. maj kl. 12-15.

Ved overtegning af kurset vil der blive oprettet flere hold på andre tidspunkter. Så hvis der er
nogle af tidspunkterne, du ikke kan komme, kan der eventuelt være plads på et andet hold.
Tilmelding foregår ved henvendelse til...
Magnus Horsager på tlf.: 35 26 15 45, lokal  506; E-mail: horsager@mdb.ku.dk
Hvis du ønsker yderligere information, er du naturligvis også meget velkommen til at hen-
vende dig!

Vel mødt!

KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SKVINDELIGE FORSØGSPERSONER SKVINDELIGE FORSØGSPERSONER SKVINDELIGE FORSØGSPERSONER SKVINDELIGE FORSØGSPERSONER SRRRRRGESGESGESGESGES

Kvinder, der anvender mini-piller som prFvention, kan opleve at blødningerne bliver
uregelmFssige. Dette er medvirkende til  at metoden, der kan være et godt alternativ til
almindelige p-piller pga. den lavere hormonmængde, ikke har større udbredelse. Nyere under-
søgelser tyder på at de uregelmæssige blødninger kan modvirkes,  hvis mini-pille behandlin-
gen suppleres med et sDkaldt antiprogesteron.
Denne undersrgelse skal belyse, hvilken dosis antiprogesteron, der giver det mest regelmFssige
blrdningsmrnster. Undersrgelsen indebærer at du skal tage mini-piller i 4 mDneder (suppleret
med antiprogesteron 2 gange om måneden), at du skal føre skema over dine menstruationer og
møde til blodprøvekontrol 3 gange. Der vil vFre mulighed for dFkning af tabt arbejdsfortjene-
ste og rvrige udgifter.
Undersøgelsen er godkendt af  Den Videnskabsetiske komite og Lægemiddelstyrelsen.
Hvis du er interesseret i at hrre mere om undersrgelsen  bedes du kontakte:

OverlFge Kresten R. Petersen  eller
Overlæge Lars Franch Andersen
gynFkologisk-obsterisk afdeling
Hillerrd Sygehus
Tlf: 44980818 eller 48293707

BLIV RIG OG KLOGBLIV RIG OG KLOGBLIV RIG OG KLOGBLIV RIG OG KLOGBLIV RIG OG KLOG

1-2 medicinstuderende på 10. semester eller derover med interesse for øresygdomme søges til
audiologisk laboratorium
på Rigshospitalet.
Arbejdet består hovedsageligt i udførelse af høreprøver.
Arbejdstid efter aftale.
Aflønning  efter løntrin 9 i henhold til aftale for kontorpersonale i H:S svarende til ca. 91 kr./
time.
Tiltrædelse snarest.

Henvendelse til overlæge Lars Holme Nielsen (eller hans sekretær)
Afsnit 2072, Rigshospitalet
Tlf: 35452072

BLODPRØVETBLODPRØVETBLODPRØVETBLODPRØVETBLODPRØVETAGNINGAGNINGAGNINGAGNINGAGNING

Klinisk biokemisk afdeling i Rigshospitalets Laboratoriecenter søger stud. med. til at tage
blodprøver på indlagte patienter.

Arbejdstid kl. 08.00 til ca. kl. 10,00 hverdage, søndage og helligdage.

Timeløn efter gældende overenskomst.

Henvendelse til:
ledende laborant Anne-Lise Konstantyner tlf. 3545 2010, eller
instruktionslaborant Jytte Nielsen, tlf. 3545 2834

Studiet & annoncer
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ØKONOMISK OVERSIGT VEDRØRENDEØKONOMISK OVERSIGT VEDRØRENDEØKONOMISK OVERSIGT VEDRØRENDEØKONOMISK OVERSIGT VEDRØRENDEØKONOMISK OVERSIGT VEDRØRENDE
FFFFFADL´S REGNSKAB FOR 1998 OGADL´S REGNSKAB FOR 1998 OGADL´S REGNSKAB FOR 1998 OGADL´S REGNSKAB FOR 1998 OGADL´S REGNSKAB FOR 1998 OG
BUDGET FOR 1999BUDGET FOR 1999BUDGET FOR 1999BUDGET FOR 1999BUDGET FOR 1999
FADL´s  regnskab for 1998 er godkendt. Som tidligere lovet bringes hermed en oversigt
vedrørende regnskabet for 1998 samt budgettet for 1999:

BUDGET 1999:

I 1999 er der budgetteret med en indtægt på Kr. 2.294.000, hvilket dækker kontingent-
indtægter, renteindtægter samt div. indtægter.

Mødeomkostninger Kr. 251.000 dækker udgifter til bestyrelsen, repræsentantskabet,
tillidsmandsordning, parlamentarikerkompensation, generalforsamling, valg samt div. møder.

Lønninger Kr. 1.245.000 dækker udgifter til lønninger administrativt personale, løn-
kompensation vagtbureauet, ATP, lønsumsafgift samt personaleuddannelse.

Kontorhold Kr. 447.000 dækker udgifter til porto, telefon, fax, kontorartikler, gebyrer bank
og giro, forsikringer, tidsskrifter, advokat, revisor samt udskiftning/opgradering af EDB-
system.

Bevillinger Kr. 570.910 dækker  bevillinger til:
· Thalia Kr. 103.000
· Medicinske Studenterråd  Kr. 120.000
· Medicinske Studenterråd, medlemssamarbejde  Kr. 45.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 35.000
· Foreningshåndbog  Kr. 5.000
· Kursus for politikere  Kr. 40.000
· Bevilling Københavns Vagtbureau  Kr. 122.910
.
Hensættelser Kr. 40.000 dækker hensættelser til etnisk konsulent.

REGNSKAB 1998:

I 1998 har der været en indtægt på  Kr. 2.434.816 hvilket dækker kontingentindtægter, bidrag
til kursusformål fra vagtbureauet, diverse tilskud samt renteindtægter.

Mødeomkostninger Kr. 151.643  dækker udgifter til  generalforsamling, bestyrelse/repræ-
sentantskab m.v. samt medlemspleje.

Lønninger  Kr. 1.290.902 dækker udgifter til lønninger fast personale, lønsumsafgift, ATP,
personaleuddannelse, annoncer , parlamentarikerkompensation samt lønudgift til vagtbureauet.

Kontorhold  Kr. 343.222 dækker udgifter til kontorartikler, porto, kopimaskine, tidsskrifter,
telefon, fax, forsikringer, div. EDB-materiale, vedligeholdelse kontormaskiner, forenings-
håndbog, undervisningsmateriale, advokat og revision.

Bevillinger Kr. 363.505  dækker bevillinger til:
· Driftstilskud Vagtbureauet Kr. 122.910
· Medicinerrådet  Kr. 125.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 22.173
· Avance gruppelivsforsikringer Kr. 6.578

· Thalia Kr. 0

Hensættelser  Kr. 130.000 dækker hensættelser til kursusejendommen Thalia.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til
FADL´s sekretariat, da FADL´s regnskaber naturligvis er frit tilgængelige for alle medlem-
mer. Dog skal det bemærkes, at regnskaberne ikke kan udleveres.

Hilsen FADL´s sekretariat

Linda og  Anette

MEDICINFORTEGNELSEN:
I sidste nr. af MOK skrev FADL�s sekretariat, at Medicinfortegnelsen var udsendt til alle
FADL�s fase-2-medlemmer � dette er desværre ikke korrekt. FAYL�s Forlag
har før og efter påske oplyst, at Medicinfortegnelsen var udsendt. Ifølge nye oplysninger fra
FAYL�s Forlag forventes Medicinfortegnelsen først at blive udsendt omkring uge 18, hvilket
vil sige i starten af maj måned. Sekretariatet beklager misinformationen.

KANDIDAT TIL SOMMER:
Forventer du at blive kandidat til sommer ?   FADL�s repræsentantskab har i februar måned 98
besluttet, at kommende kandidater kan fortsætte med deres vagtaktivitet i den måned hvor
kandidatuddannelsen afsluttes og den efterfølgende måned. Repræsentantskabet har ligeledes
besluttet, at sekretariatet kan behandle sådanne admodninger administrativt. Hvis du påtænker
at fortsætte din vagtaktivitet bedes  du rette henvendelse til FADL�s sekretariat, hvorefter du vil
opnå dispensation i forhold til ovenstående regler.

UGESKRIFT FOR LÆGER:
Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne abonnement på �UGESKRIFTET� via
sekretariatet. Prisen andrager 335,00 kr. pr. halvår og hvilket svarer til kostprisen.

DADL-NET:
FADL�s medlemmer har mulighed for at benytte Lægeforeningens lukkede net GRATIS.
DADL-nettet ligger ude på Internettet som en �lukket� hjemmeside, der er beskyttet med
password. DADL-nettet bruges af ca. 8.000 � 9.000 læger. På DADL-nettet får du adgang til
en række databaser, f.eks. en medlemsdatabase med Lægeforeningens medlemmer, en lovda-
tabase med mulighed for at søge i sundhedslovene, social- og sikringslovene, forvaltnings- og
offenlighedslovene og meget meget mere. Det er også muligt at downloade en eletronisk
udgave af Medicinfortegnelsen eller give sin mening til kende i et af de ti debatfora. Udover de
nævnte muligheder kan du under Linkbiblioteket klikke dig ud på Internettet i en lang række
medicinske hjemmesider.

Internet-opkobling er også en mulighed via FADL. Prisen andrager 450,00 kr. årligt.
Denne pris er aftalt i efteråret, og er nok ikke særlig realistisk længere, da flere internetudbydere
tilbyder opkoblingen gratis, og FADL vil undersøge muligheden for at genforhandle aftalen.

Ønsker du at gøre brug af DADL�s lukkede net,  bedes du rette henvendelse til FADL�s
sekretariat. Sekretariatet finder du på Panum, byg. 1. � 2. rum 20. � tlf. 35392641.

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Igennem det sidste års tid, har sekretariatet fået flere nye medlemstilbud, og ikke mindst er
kontingentopkrævningen, som før blev varetaget af Vagtbureauet, blevet overdraget til sekre-
tariatet. Disse opgaver betyder desværre, at sekretariatet vil  formindsket åbningstiden med 2
timer pr. uge. Fra uge 18, startende med mandag den 3. maj l999 vil de nye åbningstider være
som følger:

Fra mandag til torsdag � fra 10.00 � 12.00 og 13.00 � 15.00
Fredag lukker sekretariatet kl. 12.00.

Sekretariatet håber, at der er forståelse for de ændrede åbningstider.

Med venlig hilsen
f. FADL�s sekretariat
Anette og Linda
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Sidste år i oktober var der valg til FADLs repræsentantskab i København, KKR.  Da der var
23 opstillede til de 21 poster måtte der afholdes kampvalg.  Der var lagt op til en aktiv
valgperiode med gyldne valgløfter og store visioner. Både tidligere politikere og nye hoveder
stillede op.
På det stiftende KKR møde var der stor rift om de forskellige udvalgsposter; alt i alt var der
god stemning, der lagde op til, at dette ville blive et ikke blot visionært, men også reaktionært
år for FADL i København.

I hele �98 var alle udvalg præget af gejst, flid og aktivitet. Arbejdet for at nå de målsætninger,
der var blevet sat på FADLs Visionsseminar i september, blev påbegyndt.
Men, og der er desværre et men, i dette år 1999 har vi ikke mærket noget til denne gejst, ingen
stemmen med fødderne, intet engagement fra de ellers så lovende og aktive politikere. Besty-
relsen har heller ikke undgået denne dagen derpå effekt, således har de været nødsaget til at
�fyre� et bestyrelses medlem (!) grundet manglende fremmøde og afbud efter gældende
forretningsorden

Vigtigst af alt må det dog siges at være, at vi ofte ikke er beslutningsdygtige til møderne ! Et
akut opstået problem eller behov kan ikke behandles eller løses da beslutningerne ikke kan
træffes efter gældende vedtægter. Det er fatalt for en forening som vores. Tag nu eksemplet fra
sidste kkr-møde, 8 fremmødte, 7 af disse er bestyrelsesmedlemmer, afbud fra 4, og dermed
undlod de resterende 10 at melde afbud.

Denne form for mødeaktivitet er fuldstændig ødelæggende for en forening som vores.  Det
kan ikke passe, at ca. 10 mennesker skal få en forening på over 2000 medlemmer til at køre
rundt blot fordi, valgte politikere ikke gider at tage deres ansvar. Det er klart, at man ikke er

Indre organer
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fuldtidspolitiker, men blot studerende. Dog undskylder dette på ingen måde, at man ikke gider
at melde afbud eller at arbejdsopgaver ikke bliver udført blot fordi, de personer, der har taget
ansvaret for arbejdsopgaverne, ikke gider føre dem ud i livet.

Hver gang en politiker ikke udfører sit arbejde må dette blot placeres over på skuldrene af
andre.  Konsekvensen af dette bliver, at de allerede aktive vil få fuldstændige uoverkommelige
arbejdsbyrder. Dette er ikke foreneligt jobbet som fuldtidsstuderende og samtidig at tjene til at
opretholde en nogenlunde levestandard.

Skal foreningen nu købe sig til arbejdskraft hos de folk, som i forvejen lægger meget arbejde
i foreningens drift?

Hvis dette er svaret , havde det jo været smart hvis ikke alle 23 havde stillet op til valget i
oktober.
I stedet for at bruge 30.000 kr. på at afholde et valg, som foreningen ikke tilsvarende har fået
udbytte af, kunne man have brugt pengene på direkte foreningstjenstlige formål.

Dette indlæg skal ikke ses som personhetz, selvpromovering eller et skræmmebillede for nye
håbefulde  politikere. Vi forventer blot, at vil man være politiker og vælges man til repræsen-
tantskabet, så må man stå ved sit demokratiske ansvar og i det mindst bruge de 3-4 timer det
tager at afholde et kkr-møde hver 4-6.uge, eller de 30 sekunder det tager at melde afbud.

Konklusionen må derfor være: Nuværende �inaktive� politikere mød op!!!!! Kommende
�aktive politikere mød op på Generalforsamlingen i september og stil op, der er brug for
jer!!!!!

Margrethe D. Lynggaard og Andreas H. Lundh

Vagtbureauet
SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 19/4 -1999 � 25/4-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt 8 14 9 11 10 24 16 92
udækket  1 10 0 0 1 0 2 15           16

15-23
bestilt 22 19 18 23 22 20 12 136
udækket 5 1 0   0 0 0 0 6 4

23-07
bestilt 30 19 27 28 27 12 19   181
udækket 4 0 2 3 0 0 0 9 5

ialt
bestilt 60 52 54 54 62 59 56 390
udækket 10 11 2 3 1 0 2 29 7

dæknings % 84    79 97 96 99  100    96

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:    19/4 -1999  - 25/4 -1999

man tirs ons Tors fre lør søn         ialt
ledige hold 4 3 5 5 5 5 5
arbl. vagter 11 10 11 13 15    13 15           88
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

Gennemsnitsløn  -  ændringer
Som tidligere meddelt i MOK (14/4) nedsættes  gennemsnitslønnen for SPV-hold pr. time
med
1,10 kr. fra og med den 26. april 1999. Baggrunden herfor er, at SPV puljen udviser en negativ
saldo.
Øvrige gennemsnitslønninger fortsætter uforandret.
Næste kontrolberegning af gennemsnitslønninger foretages ultimo juni.

Udbetaling fra puljer
Der udbetales puljebeløb efter de hidtil gældende regler og efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

1. VT-pulje     :   Der udbetales 375.000 kr. til VT/BVT-hold
2. 2. dels-pulje:   Der udbetales 250.000 kr. til DIA/CARD/MVS-hold

Udbetalingen finder sted umiddelbart efter, at revisionen er gennemført for regnskabsåret
1998, for-
mentlig ultimo maj/primo juni.

Lægemiddelkataloget !

Lægemiddelkataloget er forsinket.
I bedste fald modtager vi det i maj måned. I værste fald i juni måned.

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 17

Onsdag den 28. april 14.00 � 15.00
Fredag den 30. april Lukket pga. St. Bededagsferie
Mandag den 3. maj 14.00 � 15.00 (uge 18)

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

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

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

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

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 tilby-
der 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
foretrækker ansøgere med BVT-kursus. Dette er dog som udgangspunkt ikke et krav på
børneflyverholdet, du skal blot kunne deltage på førstkommende BVT-kursus og forpligter
dig ved tilmelding på holdet til at tage kurset.

Holdet er noget for dig hvis du har lyst at:
· arbejde med børn
· udvide din kompetence som ventilatør

Indre organer & VB meddeler
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· 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.

Nyt SPV hold 1505 søger 10 medlemmer

Holdet skal afholde vagter på Rigshospitalets afd. 5101, som forestår hæmodialyse. Som
SPV�er skal du deltage i plejen af personerne der dialyseres, samt forefaldende arbejde.
Arbejdet
Holdet dækker vagter mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 � 18.00; med fire holdmedlemmer
på vagt i hver periode.
Krav
Du skal have afholdt 100 SPV timer � gerne somatiske.
Kunne deltage i konstituerende holdmøde tirsdag den 4. maj kl. 14.00, hvor der vil blive
planlagt vagter for resten af maj måned.
Kunne afholde vagter fra onsdag den 5. maj 1999.
Personer som allerede har afholdt vagter i afdelingen, opfordres til at søge på holdet.
Ansøgningsfrist
Mandag den 3. maj kl. 12.00 på Vagtbureauet. Herefter vi ansøgerne blive kontaktet per
telefon efter kl. 13.00 samme dag.

Rigets Hæmodialysehold søger
1 ny Dialyseassistent

Hold 4201 kan tilbyde FADL�s mest bloddryppende og prestigefyldte job som dialyseassistent
på Rigets afd. 2133 og 5101. Arbejdet består i at dialysere såvel akutte som kroniske dialyse-
krævende patienter og alt hvad dertil hører, dvs. overvågning af ptt., anlæggelse af fistelnåle,
I.V. medicinering, blodprøvetagning, afledning af EKG, stuegang med læge osv..
Er patienterne så dårlige at de ikke kan flyttes, triller vi afsted med en dialysemaskine og
dialyserer dem hvor end de måtte befinde sig. Endvidere udfører vi plasmaseparationer, hvor
vi udskifter patientens plasma og derved letter dem for autoantistoffer eller hyperviskøst
plasma. Dialyse af børn er også vores område, ligesom vi er med når der er patienter i
behandling med PRISMA.
Alt i alt et meget varieret job hvor vi ansvarsmæssigt arbejder på lige fod med afdelingens
sygeplejersker.
På afdelingen foregår der en del forskning, så der er gode muligheder for at skrive  OSVAL II
i et kendt miljø.
Vi kan tilbyde dig:
et alsidigt job.
7½ times vagter i dag - og aftentimerne (ingen nattevagter).
mange studenter i vagt samtidig.
10 lønnede følgevagter.
GOD LØN
masser af relavant klinisk erfaring.
gode og traditionsrige holdmøder.
at blive  en haj til at stikke

Hvis du:
er på fase II.
består farmakologi og mikrobiologi  indenfor 1 år.
har min. 200 VT-timer
kan tage min. 10 vagter pt. måned (et ufravigeligt krav)
er sød. rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos Lasse Steen Ravn tlf. 38 33 77 80.

ANSØGNINGSFRIST:  Torsdag den 6. maj  1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Ansættelsessamtaler: Onsdag den 12. maj  1999 på afdelingen.

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.

Intensiv Hold  4402

Permanenthold 4402,  på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 2
nye ventiler til 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 afholdt 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 6. maj 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  forefin-
des.

Afdelingshold 4404 søger 6 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.

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 den  6. maj 1999 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 stor studieaktivitet på vores gode stabile hjemmehold, søger vi indsupplering af 2 nye
holdmedlemmer med tiltrædelse snarest.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols- og respiratorbruger.
Arbejdet består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator,tube og katheter-
skift,
daglige indkøbsture etc. Vi får i dagtimerne ca.5 timers ekstra hjælp til løft m.m. af andet
personale.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende. Transporten foregår nemt, hvadenten du
foretrækker eget køretøj, eller tager S-toget fra hoved-banegården. Der ydes 1 times transport
hver vej.

Kvalifikationskrav: Min. 100 vt-timer, gerne nogen intensiv og psyk. erfaring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 3-5 vagter mdl. og desuden skal du have kørekort.

Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag og aftenvagt. Hertil kommer supple-
rende undervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift af trachealtube.

VB meddeler
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Ansøgningsfrist : Mandag 3. maj 1999 på vagtbueauet.

Yderligere oplysninger Peter TLF: 44 95 92 09.

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 tvillingebror. 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
holdmøder.

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.

Nyt MVS-hold 5402 søger 5 nye medlemmer.

Holdet skal arbejde på Diakonissestiftelsens afd. 4, hvor MVS hold 5404 også holder til.
Arbejdet foregår på to genoptræningsafdelinger.
Arbejdstider
Mandag - søndag fra kl. 15.30 til 23.30; i lige uger.

Krav
- Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi.
- Ca. 4 vagter pr. måned.
- Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier.
- MVS kursus; har du ikke dette holdsættes du på først kommende kursus.

Kunne deltage i konstituerende holdmøde mandag d. 10. maj 1999 kl. til VB
- Kunne afholde vagter fra uge 20.

Ansøgere med bestået MVS-kursus har første prioritet.
Oplæring
Afdelingen står for oplæringen.
Ansøgningsfrist
Torsdag den 6. maj 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Yderligere information
Vagtcheferne.

Undervisere søges til VT-II kurset
Vagtbureauet søger 2 undervisere til VT-II kurset (børneventilatørkurset). Du skal kunne
undervise på næstkommende semesters kurser, begyndende engang i september 1999.
Pensum
· Almen og speciel børnepleje.
· Ernæring.
· Børn på hospital.
· Børnemateriel.
· Observationer.
· Monitorering.
· Respirationsinsufficiente børn.
· Akutte situationer med børn.
· Psykisk pleje.
· Forældre.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise. Du skal være rutineret børneventilatør og skal have arbejdet
på et af FADL�s børneventilatørhold (f.eks. GN-holdet). Har du undervisningserfaring, er
dette naturligvis en fordel. Ydermere vil det være en stor fordel, hvis du også har erfaring med
lidt større børn.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 245,- pr. time.
For tiden afholdes to VT- II kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler
hvert år.

Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes til:

FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er mandag den 3. maj 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtcheferne på telefon 35 24 54 04.

Underviser søges til VT-kurset
Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets modul 5 og afholdelse af VT-prøven. Du skal
kunne undervise på næstkommende semesters kurser, begyndende engang i september 1999.
Pensum
Modul 5 omhandler følgende:
Observationskemaer og ventilatørens arbejde gennemgåes, og der afholdes en workshop med
praktiske øvelser, hvor holddeltagerne er delt i et tidligt og et sent hold.

Prøve:
Prøven er en multible choice eksamen med teoretiske og praktiske spørgsmål. Du skal blot
være til stede, mens kursisterne tager prøven.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret ventilatør. Har du undervisningserfaring, er
dette naturligvis en fordel.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. .245,- pr. time.
For tiden afholdes fire VT-kurser per semester; dette indebærer 16 undervisningsmoduler
hvert år.
Ansøgningsfrist
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchefen og sendes til:

FADL�s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er mandag den 3. maj 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtcheferne på telefon 35 24 54 04.

Bogladen

UNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADENUNIVERSITETSBOGLADEN
PPPPPANUMBOGLADEN  NAANUMBOGLADEN  NAANUMBOGLADEN  NAANUMBOGLADEN  NAANUMBOGLADEN  NATURFTURFTURFTURFTURFAGSBOGLADENAGSBOGLADENAGSBOGLADENAGSBOGLADENAGSBOGLADEN

Hvis du har en god ide til et studentersocialt arrangement,men lige mangler nogle penge så fat
mod!. Bogladen har nemlig øremærket penge til studentersociale formål.
Vi støtter gerne projekter der kan styrke det studentersociale liv på Panum, men giver ej
�driftsstøtte�, dvs. støtter et projekt vedvarende. Opstartshjælp og  især engangsudgifter
hjælper vi gerne med.

Ansøgningsfristen er den 1. Juni 1999

Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen. Der skal være et gennemsku-
eligt budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson. Endvidere
ønsker vi at vide, om der er søgt penge andre steder. Hent eventuelt en vejledning i
Panumbogladen hvor ansøgningen også skal afleveres, eller se vores hjemmeside på adres-
sen: www.universitetsbogladen.dk
De øvrige ansøgningsfrister er 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Vi håber at se en masse initiativrige ansøgninger.

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

Poppers!
Hej Gordon!

Jeg må lige korrigere dit indlæg i MOK. Det er ikke fordi vi i kantinen ikke er opdateret m.h.t.
diverse stoffer. Vi prøver såmænd bare at sælge billige stimulanser til vores kunder, i håb om
at dette vil gavne selvafrydningen.

Mvh.
Personalet

VB meddeler & Indre organer
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IMCC
SEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSEN

Hjææælp vi mangler mandlige ansøgere�

Af en eller anden grund tiltrækker Sexekspressen flere kvindelige ansøgere end mandlige. Vi
har i øjeblikket dobbelt så mange kvindelige ansøgere som mandlige. Det er vi meget kede af
da vores projekt kræver at vi har halvt af hver.
Og det stiller os i den kedelige situation, at vi er nød til at frasortere kvindelige ansøgere, hvis
vi ikke får flere mandlige ansøgere. Derfor endnu et opråb til jer mandlige medicinstuderende,
der kunne have lyst til at søge.

Jeg vil pointere at det ikke kræver noget arbejde før i sommerferien, hvor man skal deltage på
vores ugeseminar den 23. juli til den 30. juli.

Hvis du skulle være interesseret så skriv til sexekspressen@mdb.ku.dk eller aflever en slip
med dit navn, din adresse, e-mail og telefonnummer på IMCC-kontoret. Hvis du vil vide mere
kan du ringe til Rie på 33 25 08 15.

Med venlig hilsen

Sexekspressen

Efterlysning
HAR DU SET CIRRHOSIS-MAN?
VORES PANUM-SUPERHELT ER FORSVUNDET. HAN
BLEV SIDST SET VÆLTE UD AF EN BUS SØNDAG
EFTERMIDDAG OG ER IKKE BLEVET SET SIDEN.

SÆRLIGE KENDETEGN:
MEGET ILDELUGTENDE
KONSTANT DRIKKENDE JÄGERMEISTER

OPKAST I MUNDVIGENE OG PÅ TØJET
PORTVINSNÆSE

HVIS DU HAR SET HAM, SKAL DU KONTAKTE PAT-
WOMAN PÅ TLF. 112.

Studenterklubben

KEND-DIN-KLUB-KON-KEND-DIN-KLUB-KON-KEND-DIN-KLUB-KON-KEND-DIN-KLUB-KON-KEND-DIN-KLUB-KON-
KURRENCE-KVISSENKURRENCE-KVISSENKURRENCE-KVISSENKURRENCE-KVISSENKURRENCE-KVISSEN
Vi har nu trukket lod blandt de rigtige besvarelser i vores konkurrence, og den heldige (og
dygtige) vinder af de to billetter til årets rockshow d. 8. maj er (trommehvirvel�..)

MARIA GARBERS

(ttzzhijjj ! (bækkenklask))

-som kan afhente billetterne i klubbens åbningstid mod forevisning af gyldig billedlegitimation
(studiekort, pas, kørekort eller årskort til Rundetårn).

Vi måtte konstatere at der kun var indleveret 11 besvarelser, hvoraf de 7 var rigtige. Det må stå
hen i uvishedens gulbrune skodsjatter, om dette skyldes at folk ikke læser vore indlæg i MOK,
at spørgsmålene var for svære til pøbelens viden om de basale forhold i studenterklubben, eller
at udsigten til billetter til en koncert hvor Søren Sko og Lis Sørensen optræder ikke kan
fremkalde en kraftigere reaktion end den der optræder når man finder ud af, at det egentlig ikke
er tilladt at parkere sin cykel foran Panum udenfor stativerne.

De rigtige svar på spørgsmålene var:

1. Hvad er gennemsnitslønnen for en bartender i klubben?
c. Ingenting; husgruppens medlemmer arbejder alle fuldstændigt ulønnede

2. Hvad bruges Studenterklubbens overskud til?
b. Man kan søge om dem til studentersociale formål; studenterklubben uddelte i
forrige regnskabsår 72.000 kr. til diverse formål. Alle kan søge om støtte ved at lægge en
ansøgning i den røde postkasse ved Studenterrådskontoret (1.2.5)

3. Hvem rydder op og gør rent i klubben til daglig?
a. Frivillig arbejdskraft fra husgruppen; dette spørgsmål er en smule lumsk, idet
Panums rengøringsafdeling én gang ugentligt gør rent i klubben, mens vi selv forestår al
rengøring i weekenden og til daglig, som spørgsmålet jo gik på.

4. Hvem burde rydde op (fjerne tomme flasker mm.)?
b. Alle (selvafrydning) � vi var meget overraskede over at alle svarede rigtigt på dette
spørgsmål. Det skinner tydeligt igennem at medicinstuderende er teoretikere snarere end
praktikere�

5. Hvorfor har studenterklubben ikke sædvanligvis åbent efter kl. 24 om fredagen?
a. På grund af bevillingen; dette spørgsmål var der flere der svarede forkert på � hvis
vi indenfor vor bevillings rammer skal udskænke alkohol efter kl. 24 skal det ske for et lukket
selskab, dvs. vi burde smide alle ud efter at have solgt indgangsbilletter (til et evt. symbolsk
beløb) og derefter kun lukke folk med billet ind. Når vi enkelte gange til lange fredagsbarer har
holdt åbent en time eller to ekstra har det således været lidt af en halvskummel affære, hvor vi
har bemandet døren og derefter kontrolleret studiekort ved indgangen � og der kunne jo stadig
være folk udefra indenfor.

6. Hvorfor må der kun være ca. 350 mennesker i klubben?
c. På grund af påbud fra brandtilsynet � her er det den samlede bredde af
nødudgangene målt i cm der tæller; en person pr. cm.

7. Hvorfor kan man ikke komme ind til festerne uden billet, men bare betale i døren?
a. På grund af bevillingen � jf. spm. 5 må der kun udskænkes alkohol efter kl. 24 til
et lukket selskab, hvortil man har billet eller invitation, som skal være købt i forvejen.

Vi håber denne lille konkurrence har skabt lidt opmærksomhed omkring nogle af de forhold i
studenterklubben, der jævnligt skaber problemer.

Husk i øvrigt at vi holder laaaang fredagsbar den 7. maj, som samtidig er klubbens sidste
åbningsdag inden sommerferien!

Kærlig hilsen

Husgruppen/Bue

Indre organer
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Studenterklubben

Hermed indkaldes til Studenterklubbens
17. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 25. maj 1999 kl. 1600

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være
statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens
brune postkasse uden for Det Medicinske
Studenterråd (1.2.5, Panum)

Har du lyst til at høre om Studenterklubben
på et mere overordnet plan, diskutere
Studenterklubbens formål og om hvordan
de opfyldes eller kritisere (ris/ros) Hus-
gruppen, der står for den daglige drift, så kig
ind den 25/5 og få kaffe og kage med os.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Jon Lykkegaard Andersen

Rusnews

BASISOPGRUPPER HVOR ER I?BASISOPGRUPPER HVOR ER I?BASISOPGRUPPER HVOR ER I?BASISOPGRUPPER HVOR ER I?BASISOPGRUPPER HVOR ER I?
Opråb til basisgrupperne og andre foreninger på panum
Rusvejledningen er godt i gang, og dermed er dette års
rusbogsredaktion også startet med at forberede dette års
RUSBOG.
Bogen som alle de kommende russere får tilsendt sammen med rustursinvitationen. Rusbogen
er en opslagsbog, hvor man kan slå op og læse om de forskellige tilbud der er på Panum. Hvor
man skal søge et sted at bo, hvordan det er at starte på studiet og hvordan det er at blive læge
osv. osv.
Derfor har jeres basisgruppe, forening m.m., nu muligheden for at sende jeres nye indlæg til
rusbogen. Husk at indlægget skal beskrive hvad, hvem og helst hvor i er, og hvordan man
kontakter jer. Hvis i ikke bliver kontaktet af en fra rusbogsredaktionen i løbet af de næste par
uger, og man mener at have et indlæg der bare et et must for rusbogen, kan man kontakte
undertegnede via e-mail eller smide sit indlæg i MOK's postkasse (lokale 9.2.1). Indlægget
skal helst sendes som en attachet fil, enten i Word eller Wordperfect. Der må meget gerne
vedlægges billeder og logoer, og vi kan desuden gøre opmærksom på MDB's
glimrende scanner.

Vi mangler bl.a. indlæg fra følgende
grupper, foreninger og 'net-
værk':

Panumkoret
Læger mod Kernevåben
Panumse
P'18
LFEM
P'21
Kremasterklubben

Desuden vil vi meget gerne
have et kapitel i rusbogen
der henvender sig til stude-
rende med en ikke-dansk bag-
grund. Så er du eller i fra for
eksempel:

Sverige
Pakistan
Iran
Algeriet
Norge
Island
Færøerne
Finland
eller generelt fra Langbortistan...

...og har i en gruppe, forening eller et kontaktnetværk, så kontakt rusbogsredaktionen og vær
med til at fortælle de nye studerende, at  i eksisterer.

På rusbogsredaktionens vegne
Gordon
jehu@mdb.ku.dk

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 Formiddag i fritteren
Hej kitler � Krigsfest Læge-etik
Lægeløb Massageoplæg
Ny på Panum Psykiatri (gr.4)
Sexoplæg 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)

Indre organer
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Racismeoplæg Rygteoplæg (gr2) 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)
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�
STOR tak til Alex, Gordon, Maria Torp, Louise Lau, Morten STA, Bue og Bent, der alle har
gjort det lille ekstra, som senere generationer af rusvejledere vil sætte så stor pris på�

Oplægsrevision/Dan

STUDIEPLAN IVSTUDIEPLAN IVSTUDIEPLAN IVSTUDIEPLAN IVSTUDIEPLAN IV
Tak til Holst, Tranum-Jensen og Quistorff fordi de svarede på mit indlæg i MOK.
Det at de svarede, og endda �så seriøst�, tjener dem kun til ære.
Jeg har næsten lyst til at være en sød næsten-læge, der næsten stiller mig tilfreds �
en fleksibel studenterpolitiker, ville nogle kalde det, men:

Det billede af de fornuftige og medgørlige institutfolk, der har arbejdet konstruk-
tivt og hårdt og �gennem alle årene brugt betydelige mængder af vores arbejdstid
på studieplanarbejdet som medlemmer af studienævn og/eller semesterudvalg�,
kan jeg ikke lade stå uimodsagt. Sært at så rationelle folk som dem på institutterne
på �videnskabens højborg� skal tegne et så farvestrålende og eventyrligt maleri af
de historiske begivenheder � og så endog tillader sig at sige at jeg har �behov for
oplysning om det historiske forløb�.

Mon ikke det snarere (som påpeget af Lundborg i seneste MOK) er de tre herrer, der
har brug for et lille �brush up� i historie:

I 1995 BLEV DER IKKE VEDTAGET EN NY STUDIEPLAN, men en betænkning
� et politisk grundlag for en ny studieplan. Semesterudvalgene skulle så arbejde
udfra denne betænkning og forme en ny studieplan som studienævnet så senere
skulle vedtage.
Men de flittige og konstruktive folk fra institutterne var (på trods af deres gode
vilje) en smule genstridige i semesterudvalgene (hvilket jeg har flere førstehånds-
vidner på), så der blev aldrig noget konkret ud af dette arbejde. Onde tunger ville
sige at institutfolkene direkte obstruerede at semesterudvalgene kunne arbejde, så
vidt ved jeg nu ikke om jeg vil gå�
Derfor måtte studienævnet i 1996 standse arbejdet i de reelt ikke-fungerende
semesterudvalg og fremsætte eget forslag til ny studieordning for medicin.

Jeg er for øvrigt godt klar over at en underskriftindsamling kan fungere som et
desperat middel i en demokratisk sammenhæng, selvom jeg ikke har læst den
uskrevne �Panum Grundlov�, men det demokratiske går af, når man hjælper un-
derskriverne med at skrive under!

Det er IKKE for at genere institutfolkene mere end nødvendigt at jeg skriver det
ovenstående � men vi KAN IKKE ARBEJDE VIDERE PÅ FORKERTE FAKTA, og
vi KAN IKKE BLIVE VED MED AT VÆRE FLINKE, FLEKSIBLE STUDENTER-
POLITIKERE, for det har vi været i for lang tid nu � og hvor har det bragt os ? Der
er andre der også skal til at være flinke og fleksible, så vil vi også godt være det !

Der er dog grund til at fortrøste. Jeg læser en smule forsoning imellem linierne ? Er
det mon rigtigt ?
Nu har vi, der vil have den nye studieplan (flertallet) givet os meget. Ca. 5 år
efterhånden. Senest har vi just givet os et år yderligere, så planen nu er, at den nye
studieplan skal gå i gang i efteråret 2000. Det skriver institutfolkene også i deres
svar. Det må altså være deres holdning, at studieplanen er udsat ét år. Èt år. Ikke 5
år til.

Derfor vil jeg hermed på Det Medicinske Studenterråds vegne invitere til forhand-
linger mellem de tre herrer (og hvem der ellers måtte have lyst) og en delegation på
et tilsvarende antal studenterpolitikere. Forhandlingernes mål skal være en ga-
ranti fra dem der deltager (helst så mange som muligt) om at man vil holde op med
at forsøge at udsætte den nye studieplan, herunder afslutte protest underskriftind-
samlingernes og protestmødernes epoke og arbejde for at planen SKAL STARTE
TIL  EFTERÅRET 2000.

Med håbet om gode, givtige forhandlinger
Jens-Ulrik Stæhr Jensen, medlem af Det Medicinske Studenterråd og Studienævnet
Strynøgade 1, 2.t.h.
2100 Kbh. Ø
E-mail: jusj@mdb.ku.dk

Eller kontakt vores formand: Simon Serbian på kontoret, eller via vores
e-mail: msr@studmed.ku.dk:

Debat

Jyder boller ......

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



16 STØTTEGRUPPEN PRESENTS
En indsamling til Læger uden grænser

HAR DU
GLEMT
DIT TØJ I
KLUBBEN?

PREMIERE
FREDAG D.

7/5 1999
FRA KL.
11.00-
24.00

MED LET
FORHØJEDE

PRISER

FIND DET I...

LAAAANG FREDAGSBAR
STARRING HG-SUPERMODELS ALSO STARRING EVT ET BAND, WESTMINSTER GIN, BARONOFF

WODKA WITH SPECIAL APPEARANCE BY EN NY ØL OG STUDIEVEJLEDNINGEN V/PALLE

RASMUSSEN. DIRECTED BY STIV SPILD1BAJER  LOST FASHION SHOW  VIL MISS GRÆBE

CHOKEREOS IGEN I ÅR? KOM GLAD - KOM FRISK!!!!!!!!

MODESHOW!! AUKTION OVER IKKE AFHENTET TØJ!

ØLSTAFET PÅ GRÆSPLÆNEN!!

ARRANGØRERNE FORBEHOLDER SIG

RET TIL AT ÆNDRE I PROGRAMMET

FÅ RAM PÅ DIN DÅRLIGE SAMVITTIGHED!

OVERSKUDDET GÅR TIL

FLY
GTNINGE F

RA KOSOVO


