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Slip for dine vorter,
Stem på Bertel Haarder.

VenstreDansk Folkeparti / FRP

Socialdemokratiet

Det Radikale VenstreKristeligt Folkeparti Centrum Demokraterne

Junibevægelsen &
Folkebevægelsen mod

Unionen

Det Konservastive Folkeparty

Socialistisk Folkeparti

Vi vil gøre vin til urin. Hvor skal vi hen du?

Med uld skal unionen bygges
Holger og x-konen
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Nej!

Hellere rig og stiv, end syg og fattig
- hvordan kan 6% af befolkningen tage fejl

Europaparlamentsvalg
Torsdag den 10. juni.

HUSK NU OG STEM

HUSK SEMESTERTILMELDINGSFRISTEN ER TORSDAG D. 10. JUNI!

Mere miljø til bil, motorveje,
parcelhuse og Anders And.MOK-redaktio
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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".

Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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Aften

Dag

Morgen MOK
nr. 30 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: Gode gamle Tobis Fogis. Computeromredigeret af Gordon Jehu

Denne                               redaktion:

5/6 & 9/6: Danmark spiller EM-kval mod
Hviderusland & Wales
Måske skulle man hellere se noget VM
håndbold for herrer.
10/6: Sidste chance for at tilmelde sig
næste semester.
23/6: Sankt Hans aften.
28/6: Pumpeparty i Klubben.
1/7: Sidste chance for at søge andet
studie, hvis du skulle være træt af
medicin.
15/7: Sidste chance for at forny dit
årskort. Ellers bliver du smidt ud!
30/8: Et nyt dejligt semester begynder.
Hvis du er på et heldigt semester star-
ter du en uge før.
1/9: Efterårets første MOK

Ha' en rigtig wauw sommer
og pøj pøj med eksaminer-
ne.

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

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

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid:mandag-fredag 10.00 - 14.00

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

Styrende organer

Redaktionelt
SÅ BLEV DET ALLIGEVEL
SOMMER!

Sol & regn 17-21 grader.
Ja det var så det. Dette MOK er det sidste inden sommerferien. Vi er tilbage onsdag d. 1 september,
hvilket betyder, at der er deadline mandag d. 30 august klokken 14.
Ha' en rigtig god sommerferie og pøj pøj med eksaminerne.
Kærlig hilsen
MOK-red/Jon

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 3.12.98
HVIDOVRE HOSPITAL

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, stud. med. Jens Jacob Thune, stud. med. Andreas
Eversbusch, stud. med. Tina Galle, Overlæge Hans Perrild, Overlæge Birte Glenthøj, Overlæge Michael
Krogsgaard
Fra
sekretariatet: Sekretær Lone Qvistgaard og studentersekretær Adam von Cappeln
Afbud: Stud. med. Tina Søndergaard, Afdelingslæge Peter Hesselfeldt,. Overlæge Christian
Jespersen, stud. med. Jakob Ravn
Ej til stede: Afdelingslæge Sten Rasmussen, Overlæge Steen Sørensen, Overlæge Claus Lund.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterer om et møde, der er blevet afholdt imellem de tre kllinikudvalg, studienævnet for
medicin og universitetet omhandlende klinikudvalgsdatabasen. Klinikudvalgene i amtet og på RH var umid-
delbart meget interesserede i projektet, men der blev fra centralt hold udtrykt utilfredshed med projektet, da
universitetet selv er i færd med at udvikle en lignende database. Denne database vil være færdig om et par
år meddeles det.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Studentersekretær Adam von Cappeln orienterer klinikudvalget om det afholdte informationsmøde for 6.
semesterstuderende. Det var et vellykket møde.
Der er blevet rettet henvendelse til sekretariatet fra LKF på RH, hvori det meddeles, at de ikke har kapacitet
til at undervise mere end 8 studenter af gangen. Sekretariatet melder tilbage til LKF, at den fremtidige
holdstørrelse ved undervisningen på LKF vil være 6 studenter.

5. Meddelelser fra studienævnet for medicin:
intet nyt

6. Meddelelser fra studenterne:
stud. med. Jens Jacob Thune giver udtryk for generel utilfredshed, fra studenternes side, med kommunikations-
undervisningen på LKF på RH for 7. semester studerende. Han vil sørge for, at der bliver forfattet en egentlig
klage, der opfordrer LKF at evaluere 7. semesterundervisningen i kommunikation.

Stud. med. Jens Jacob Thune meddeler, at der er generel utilfredshed med psykiatriundervisningen på 7. og
8. semester. Birte Glenthøj anfører supplerende at der kun sjældent møder fuldt hold op til undervisningen.
Det diskuteres om man skal forsøge sig med samordningsklinikker, hvor man betragter psykiatriske tilstande
hos somatiske patienter eksempelvis akut organisk psykosyndrom. Det aftales at Birte Glenthøj og Hans
Perrild undersøger mulighederne for en sådan undervisning på BBH.

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 5.11.98,
BISPEBJERG HOSPITAL

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, stud. med. Jens Thune, stud. med. Andreas Eversbusch,
stud. med. Tina Galle, Overlæge Christian Jespersen, stud. med. Jakob Ravn, Overlæge Hans Perrild
Fra
sekretariatet: Sekretær Lili Hansen, Sekretær Lone Qvistgaard og studentersekretær Adam von Cappeln
Afbud: Stud. med. Tina Søndergaard, Afdelingslæge Peter Hesselfeldt, Afdelingslæge Sten
Rasmussen, overlæge Steen Sørensen.
Ej til stede: Overlæge Birte Glenthøj

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden meddeler, at han træder tilbage som formand for Klinikudvalget pr. 1. Februar 1999 og at han har
overladt ansvaret for multimedieprojektet til Overlæge Flemming Bendtsen Gas. Med. KKHH. Klinikudvalgs-
sekretær Helle Christensen er fratrådt sin stilling pr. 1. November 1998.  Den ledige stilling som Klinik-
udvalgssekretær er blevet besat med ledende sekretær Lone Qvistgaard, men varetagelsen af klinikudvalgs-
funktionen på BBH er endnu uafklaret og dette må blive et spørgsmål Hospitalsledelserne imellem.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Der blev ikke overbragt nogen meddelelser.

5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Intet nyt

6. Meddelelser fra studenterne
Intet nyt

7. LKF-Udvalg
Formanden for LKF-udvalget, Tina Galle meddeler, at hun træder tilbage fra denne post, da hun er ved at
blive kandidat, og hun ikke mener at arbejdet kan gøres færdigt før hendes kandidatur. Tina Galle meddeler
at det ikke lykkedes at få sat det indledende møde op med Niels Ellitsgård og Else Philipsen. Der blev ikke
valgt ny formand for LKF-udvalget

8. Eventuelt
Semestret er snart ovre og det er tid til at planlægge festen for de nye kandidater. Lone Qvistgaard ansøger
hospitalsledelsen på KKHH om økonomisk støtte til  afholdelse af kandidatfest i henhold til den anvendte
procedure for sidste semester.
Mødet sluttede kl. 17.30         Referent: Studentersekretær Adam von Cappeln

MOK & Studiet
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Næstformand Tina Galle anfører et generelt problem for holdsætningen af 13. Sem. Studerende; Pga. det øgede
optag af studenter i KKK er undervisningskapaciteten for 13. Sem. Overskredet. Det blev for E98 løst ved at
vi eksporterede studenter til KKA. Da dette problem er af permanent karakter må der findes en permanent
løsning. Løsningen vil først kunne træde kraft fra og med E99 og der må derfor findes en midlertidig løsning
i samarbejde med KKA. Klinikudvalgssekretariatet påtager sig at løse problemet så hensigtsmæssigt som
muligt for F99. (for uddybende diskusion af problemet se vedlagte bilag). Det indebærer umiddelbart at
sekretariatet meddeler de kommende 13. Sem. Studenter om lodtrækningen og beder dem at indsende deres
ønsker om eventuel holdssætning i KKA

7. LKF-Udvalg
Der er ikke sket noget siden sidst, men stud. med. Jens Jacob Thune vil gerne påtage sig at gå ind i arbejdet
sammen med stud. med. Søren Prins. Der er endnu ikke blevet taget kontakt til Niels Ellitsgaard og Else
Philipsen. Udvalgets arbejde er således ikke kommet ordentligt i gang.

8. Eventuelt
Hans Perrild orienterer om svar fra Studieleder Poul Jaszczak vedr. oplysning af studenter om eksaminator
i mundtlig medicin (se vedlagte bilag). Poul Jaszczak angiver at der kun skal gives studenterne oplysning om
hvor de skal møde. Vi mener stadig fra klinikudvalgets side at det er uretfærdigt da der er forskel imellem
BBH og HH, idet det medicinske center på Bispebjerg Hospital består af en stor intern medicinsk klinik med
2 lektorer og flere grenspecialer og en kardioloigsk klinik, men man på Hvidovre Hospital har bevaret
grenspecialerne i adskilte afdelinger i det medicinske center og studenterne der skal til eksamen på HH reelt
ved hvilket speciale de skal til eksamen i. Hans perrild vil tage kontakt til Poul Jaszczak igen, hvor han vil
tydeliggøre problemet med forskelsbehandling for studielederen.

Mødet sluttede kl. 17.30         Referent: Studentersekretær Adam von Cappeln

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 07.01.99,
BISPEBJERG HOSPITAL

Til stede: Overlæge Jørgen Rask Madsen, Andreas Everbusch, Søren A. Prins, Jens Jakob
Thune, Sten Rasmussen, Christian Jespersen, Steen Sørensen, Jacob Ravn, Tina Galle, Michael Krogsgaard.
Fra
sekretariatet: Sekretær Lone Qvistgaard og studentersekretær Adam von Cappeln

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med en enkelt rettelse under pkt. 8.

3. Meddelelser fra formanden
Overlæge Jørgen Rask Madsen fratræder som formand for Klinikudvalget per 01.02.1999. Indtil valg blandt
underviserne er gennemført besluttedes det, at overlæge Steen Sørensen fungerer som formand for Klinik-
udvalget.
Valgproceduren til Klinikudvalget blev drøftet. Valget vil finde sted efter den 1. februar 1999.
Jørgen Rask Madsen orienterede om, at der er Sundhedsvidenskabelig forskningsdag torsdag den 6. maj
1999.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Lone Qvistgaard refererede fra møde i Laboratoriet for Kliniske Færdigheder. Vedrørende 7. semester har
LKF ikke kapacitet til at undervise 12 studenter af gangen, hvorfor LKF har bedt om, at vi fra Klinikudvalgets
side skemalægger med 6 studenter af gangen. Københavns Amts Klinikudvalg har meddelt, at de fra
forårsssemestret selv underviser 7. semester studerende i kommunikationstræning. LKF tiløbd at �opgradere�
underviserne, og vi har i Københavns Kommune fået samme tilbud, så vi fra efteråret selv kan undervise 7
semester i kommunikationstræning.
Peter Hesselfeldt har meddelt sekretariatet, at han ønsker at trække sig som medlem af Klinikudvalget ved
næste valg.

5. Meddelelser fra studenterne
Tina Galle trækker sig fra Klinikudvalget, da hun bliver kandidat i januar 1999. Tina Søndergaard har
telefonisk meddelt sekretariatet, at hun ønsker at trække sig som medlem af klinikudvalget. Studenterne vil
sørge for, at der bliver afholdt valg blandt de studerende.
De studerende ønskede, at sekretariatet undersøger mulighederne for, om auditorierne ved dermatologisk
afdeling på BBH, kan benyttes ved studenterundervisningen.

6. Meddelelser fra Studienævn for Medicin
Intet nyt

7. LKF-Udvalg
1. møde i LKF-udvalget er planlagt til 18. januar 1999. Se vedlagte referat fra Søren Prins.

8. Aftale af mødedatoer for foråret 1999.
De fremtidige møder i klinikudvalget er:
første torsdag i hver måned.

9. 13. semesters holdsætning:
Tina Galle har ved tidligere møde i Klinikudvalget gjort opmærksom på, at det ville være hensigtsmæssigt at
ændre proceduren for de studerende, der bliver overflyttet til Amtet i 13. semester. Sekretariatet har derfor,
inden lodtrækningen, givet samtlige 13. semester studerende mulighed for at prioritere deres ønsker ved evt.
overflytning til Amtet, således at de studerende har samme muligheder, som de studerende, der allerede
tilhører Amtet.

10. 12. semesters undervisning i thoraxkirurgi
Som aftalt ved tidligere møde har sekretariatet besvaret overlæge Henrik Arendrups brev vedrørende 12.
semesters undervisning i thoraxkirurgi. Ved planlægningen af efterårssemestret 1999 vil vi forsøge at plan-
lægge med 1-2 dages ophold på thoraxkirurgisk afdeling.

11.Eventuelt
Intet nyt.

Mødet sluttede kl. 17.00         Referent: Studentersekretær Adam von Cappeln

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORSDAG D. 4.02.99
HVIDOVRE HOSPITAL

Til stede: stud. med. Andreas Eversbusch, stud.med. Søren Prins, stud.med. Jakob Ravn, Overlæge Hans
Perrild, Overlæge Gorm Jensen, Overlæge Steen Sørensen, Afdelingslæge Steen Rasmussen, Afdelingslæge
Peter Hesselfeldt
Fra
sekretariatet: Sekretær Lili Hansen og studentersekretær Adam von Cappeln

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punktet LKF-udvalg

2. Godkendelse af referat
Godkendt med enkelte ændringer.

3. Meddelelser fra formanden
Fungerende formand overlæge Steen Sørensen meddeler, at overlæge Gorm Jensen indtræder i klinikudvalget
som suppleant for Jørgen Rask Madsen. Det besluttes med 2 stemmer for og 2 blanke stemmer, at Gorm Jensen
tiltræder formandsposten, indtil der er blevet afholdt ordinært valg blandt lærerrepræsentanterne. Valget skal
afvikles hurtigst muligt i løbet af foråret.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Planlægningen af efterårssemesteret står for døren. Der afholdes planlægningsmøde på Panum d. 9/2 1999.
Det blev besluttet at forsøge at trække undervisningen  i akut patient på 13. sem. for de studenter, der
overflyttes til amtet, tilbage til kommunen. Hans Perrild vil kontakte Torben Mogensen mhp. dette. Det
meddeles, at klinikudvalgssekretariatet og læselokalerne flytter til nyindrettede lokaler i Hvidovre Hospitals
hovedbygning i løbet af marts.

5. Meddelelser fra studienævnet for medicin:
Vedtagelsen af den nye studieordning vil ikke få nogen indflydelse på undervisningen i kommunen for E99.

6. Meddelelser fra studenterne:
Ingen meddelelser

7. LKF-Udvalg
Søren Prins orienterede om møde i LKF-udvalget, hvor det blev besluttet at anbefale klinikudvalget at indføre
gennemgang af jounaloptagelse med �rigtige� patienter. Den patientkontaktsituation, studenten får gennem-
gået med en læge og LKF´s psykolog, vil på den måde blive mere realistisk, hvilket var det største kritikpunkt
af undervisningen på LKF på RH. Det blev besluttet, at Gorm Jensen tager kontakt med LKF på RH og
diskuterer ændringerne.

7. Eventuelt
Gorm Jensen bragte klinikudvalgets fremtid til diskussion og specielt et større samarbejde med KRH. Det er
affødt af den stadig større centralisering af specialer i H:S. Det vanskeliggør planlægningen af undervisnin-
gen. Det blev besluttet at diskutere dette mere indgående ved næste møde.
Hans Perrild orienterede om, at en sekretær, der skal varetage studenternes behov på BBH, er ved at blive
ansat.
Mødet sluttede kl. 17.00         Referent: Studentersekretær Adam von Cappeln

EKSAMENSAFMELDLING
For god orden skyld skal vi atter gøre opmærksom på, at fristen for at afmelde en eksamen
fremover er 5 hver-dage.

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

Studiet
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OSVAL-EMNEKATALOG FOR EFTERÅRSSEMESTERET

Emnekataloget for efterårets OSVAL I opgaver kan fra medio juni 1999 afhentes i kommoden
udenfor OSVAL-sekretariatet, lokale 9.1.41.

Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder før fordelingen på institutter og afdelinger har
fundet sted! Dette sker som anført i emnekataloget i begyndelsen af efterårssemestret.

Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig om OSVAL I generelt og for at studere forårets
emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker efter introduktionens første dag, og skal sikre
en retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af pladsmangel på de ønskede institutter og afdelin-
ger.

ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med ønskede institutter/afdelinger før der træf-
fes aftale med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til aftaler indgået før den centrale forde-
ling har fundet sted.

Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan læses i emnekataloget - og har du spørgs-
mål efter læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet.

Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL

Fase II

STUDIERELEVANT ERHVERSVARBEJDE
Studentermedhjælper til interviewundersøgelser, 27. maj 1999
Dansk Zoonosecenter ved Statens Veterinære Serumlaboratorium søger timelønnede telefon-
interviewere til spørgeskemaundersøgelser omkring Salmonella, Campylobacter og Yersinia
infektioner i Danmark.

Arbejdsopgaver
Til belysning af smittekilder og smitteveje for Salmonella-, Campylobacter-,  og Yersinia- infek-
tioner vil der blive igangsat en række interview/spørgeskema undersøgelser ved Dansk
Zoonosecenter i samarbejde med Statens Serum Institut i løbet af efteråret 1999 og foråret 2000.
Undersøgelserne er planlagt til at forløbe 2-3 år. Til at forestå interviews er der p.t. ansat 3 stude-
rende. Da flere af de studerende er ved at færdiggøre deres studier, ønsker vi i løbet af sommeren
at ansætte min. 4 nye studerende som interviewere.
Arbejdet vil bestå i at interviewe et antal personer med en given mavetarm-infektion samt et tilsva-
rende antal kontrolpersoner. Telefoninterviewene administreres ved hjælp af et computersystem
(CATI = Computer Aided Telephone Interviewing),  hvilket betyder, at arbejdet vil findes sted på
Statens Veterinære Serumlaboratorium (Bülowsvej 27, Frederiksberg). Interviewarbejdet vil være
fordelt på 2-3 vagter om ugen á 3 timer  - formiddage og/eller aftener, evt. en vagt i weekenden.

I forbindelse med ansættelsen vil du få en grundig introduktion til undersøgelsen samt blive
uddannet i forskellige interviewteknikker.

Kvalifikationer
Du er studerende, gerne på den sidste halvdel af studiet. Du har en god koncentrationsevne og
har mulighed for at arbejde på de nævnte tidspunkter � i første omgang frem til sommeren 2000
(med kortere perioder afbrudt af ferie o.lign).

Løn og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som studentermedhjælper efter gældende overenskomst. Lønnen er mellem  kr.
86 og kr. 92 i timen, afhængig af hvor længe du har studeret.

Ansøgning
Er du interesseret i ovenstående arbejde kan du kontakte forskningsassistent Jakob Neimann på
tlf. 35 30 01 57 eller projektsekretær Shagufta Parveen på tlf. 35 30 01 58. Ansøgningsfristen er
25.juni 1999.

Dansk Zoonosecenter har som formål at forebygge og bekæmpe levnedsmiddelbårne zoonoser.
I samarbejde med myndigheder og institutioner indsamler og bearbejder zoonosecentret data om
forekomst af zoonootiske infektioner hos mennesker og dyr samt i levnedsmidler. Zoonosecentret
udfører endvidere zoonose-epidemiologisk forskning, informerer og rådgiver om zoonoser.

FYSIOLOGISK INSTITUT.
Formålet er at undersøge effekten af fysisk træning, på insulinfølsomheden
i muskler. Herunder at identificere de proteiner, som er ansvarlige for den
øgede insulinfølsomhed, man ser hos veltrænede personer.
Der søges 10 raske mænd mellem 18 og 30 år, der kan kan gennemføre et 60 dages
træningsprogram, i perioden 1juni til september 1999, efter nærmere aftale.
Honorar kr. 3000.

Henvendelse til laborant Jeppe Bach for nærmere oplysninger.
Telefon 35327457.

STUDENTERSEKRETÆR SØGES!
En stilling som studentersekretær ved klinikudvalget Københavns amt er ledig til besættelse.
Studentersekretærens arbejdsopgaver, der sker i samarbejde med den daglige leder og den øv-
rige personale i sekretariatet, berører primært studenterfaglige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:
 - Den praktiske planlægning af de enkelte semesters undervisning,
 - Holdsætning og fordeling af de studerende,
- Tilrettelæggelse af de studerendes klinikophold,
- Tage referat fra klinikudvalgets møder,
- Samt formidling af information fra afdelingerne til de studerende.

Kvalifikationer:
- Du skal være på fase II og tilknyttet klinikudvalget Københavns amt.
- Have en selvstændig og humoristisk livsindstilling.

Arbejdstid:
- Arbejdstiden udgør 25-30 timer pr. måned fordelt med flest timer i Januar og August
måned. Arbejdstiden kan placeres efter eget valg.

Løn:
- I henhold til overenskomst mellem HK og Finansministeriet.

Eventuelle spørgsmål kan søges besvaret ved at kontakte sekretariatets daglige leder Birthe
Brogaard på telefonnummer 44883371 eller stud. med. Arash Afshari på E-mail: arash@rhk.dk
Kortfattet ansøgning med navn, adresse, telf. nr., studietrin og kvalifikationer sendes til Klinik-
udvalget Københavns amt, Herlev sygehus, Herlev Ringvej 75, 2730, Herlev.

FORSØGSPERSONER SØGES
Vi søger raske forsøgspersoner til at deltage i et forsøg
på neurologisk afdeling, KAS Glostrup.
Formålet med forsøget er at undersøge muskelfunktion og ømhed i skulder-nakke muskulatu-
ren ved fastholdt muskelspænding uden bevægelse.
Varigheden af undersøgelserne er ca tre timer hver paa to forskellige dage. Der vil blive udbetalt
en ulempegodtgørelse.
Du må ikke have hyppig hovedpine eller tage smertestillende medicin dagligt og du må ikke  lide
af  nogen alvorlig sygdom.
Forsøgene vil foregå d. 13-25 juni.
Hvis du vil deltage skal du lægge din adresse eller dit telefonnummer på telefon: 35858153,
hvorefter du vil blive kontaktet. Sig eventuelt hvornår du gerne vil ringes op.

Thor Grønlykke Lars Bendtsen
Stud. med. Læge

INFORMATION FRA LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER
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. Endvidere 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.
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.

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.

SOMMERLUKNING
LKF og læselokalerne holder lukket fra og med torsdag d. 1. juli til og med søndag d. 29. august
og altså ikke fra mandag d. 28. juni som det tidligere er blevet annonceret. Vi beklager fejlen!

Attestation:
Attestation af gennemført undervisning i LKF kan fås mandag d. 31. maj samt tirsdag d 1. juni og
onsdag d. 2 juni af Professor Knut Aspegren i tidsrummet 8.00 til 11.30.

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

Laboratorium For Kliniske Færdigheder søger
Mandag d. 21 juni og tirsdag d. 22. juni d.å. afholder LKF en workshop hvor målgruppen er
tutorer og andre der underviser medicinstuderende på fase II. Workshoppens formål er at vise
forskellige metoder til vejledning af studerende under deres kliniske ophold.
Derfor søger LKF medicinstuderende på fase II som kunne tænke sig at deltage ved demonstra-
tion af forskellige indlæringsmetoder og tilhørende tilbagemeldingsmetoder. Deltagelsen afløn-
nes med 100 kr./time og tidsforbruget vil være ca. 7 timer mandag d. 21 juni og ca. 3 timer tirsdag
d. 22. juni. Ved deltagelse i workshoppen vil man få indblik i og afprøve nye indlæringsteknikker
samt få mulighed for at give sin mening om disse.
Interesserede kan henvende sig til Birgitte Bredmose på tlf.: 35454472 alle hverdage - torsdage
undtaget - i tidsrummet 8-15.

Annoncer

Studiet & annoncer
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STUDENTERMEDHJÆLP SØGES.
Post/varemodtagelsen
Panum Instituttet ,søger hermed  studentermedhjælp til
modtagelse/opsortering, samt  udbringning af post og pakker internt på Panum
Instituttet i min. 1 uge.

Henvendelse vagtmester Henning Løvenborg
varemodtagelsen i gården
Blegdamsvej 3 c
2200 København N
Telefon: 35327006

SKOLARSTIPENDIAT
Ledigt stipendiat ved Klinisk Enhed for
Sygdomsforebyggelse, H:S Bispebjerg Hospital.
Stud Med. med interesse for forskning og gode samarbejdsevner søges til ansættelse på Enheden
for Sygdomsforebyggelse.

Du vil blive tilknyttet en igangværende multicenterundersøgelse med titlen: Perioperativ væske-
behandling ved colorectal kirurgi, hvor du primært vil samarbejde med klinisk assistent Birgitte
Brandstrup.
Du forventes at deltage i kursus om forskningsmetodologi, og vil blive introduceret til kritisk
litteraturlæsning. Efter oplæring skal du sammen med den kliniske assistent deltage i patient inklu-
sion, dataindsamling og databehandling.
Din projektandel vil kunne indgå som OSVAL-II opgave, omhandlende væskebalance og vægt-
ændringer i det perioperative forløb. Desuden vil du få mulighed for at deltage i artikelskrivning
sammen med den kliniske assistent.

Stipendiet er bevilget af H:S i 6 - 12 mdr.  og skal tiltrædes 1. september 1999. Honoraret er 7.500
kr./ md.

Ansøgning sendes inden d. 1/7 99 til:
Ovl Hanne Tønnesen, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse,
H:S Bispebjerg Hospital, Bispebjerg bakke 23, 2400 Kbh NV.
og vedlægges dit CV, kopi af attesthæfter og eventuelle anbefalinger.

Eventuelle spørgsmål rettes til klinisk assistent Birgitte Brandstrup tlf. 3531 2927,
 ops-søger 501 26 583.

MEDICINSTUDERENDE SØGES.
Forskningsinteresseret medicinstuderende søges som aflønnet medhjælper på genetisk
forskningsprojekt, der omhandler migræne med lammelser !
Arbejdet består af telefoninterviews af migrænepatienter og deres slægtninge på hverdage aftener
og i weekender. 8, 9 el. 10 semester studerende foretrækkes.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte projektansvarlige læge Lise Lykke Thomsen, hverdage
ml. kl 9-16 på Hovedpineklinikken KAS Glostrup på tlf. 43233060.

F.A.D.L.

FADL KONKURRENCE:
Vedr. udlovning af 3 plakater af Scherfig til støtte for
krigens ofre i Kosovo.
Vinderen af 1 stk. Scherfig plakat blev Anne Lise Z. Vedersøe, tidligere medlem af repræsentant-
skabet og stadig aktiv politiker i FADL.
Anne Lise formåede at svare rigtigt på alle 9 spørgsmål, stærkt gået Anne Lise!!!!! Kom og hent
præmien på sekretariatet.
Desværre var Anne Lise den eneste der prøvede at besvare spørgsmålene og vi må derfor kon-
kludere at de var for svære.
Men græd ej kære stud.med., du kan vinde en af de 2 plakater endnu hvis du blot kan svare på
nedenstående spørgsmål og aflevere slippen på FADLs sekretariat.

Vinderne udtrækkes mandag d. 7. juni.  Da der ikke udkommer flere MOK i år bliver vinderen
offentliggjort på sedler rundt omkring på Panum samt på døren til FADLs sekretariat.

Venlig Hilsen

Allan E. Nielsen og Andreas H. Lundh

Navn:___________________________

Sæt ring omkring det rigtige svar:

Hvad står FADL for?
A) Foreningen af danske Lægestuderende
B) Foreningen af danske Lægestuderende
C) Foreningen af danske Lægestuderende

Held og Lykke!!!!!!

Christina ankommer og er tydeligt beæret over at
være kommet i så fornemt selskab. Dagens menu
stod på smørrebrød med rejer og fiskefillet efterfulgt
af råstbøf. Formanden satte fluks tænderne i den
saftige råstbøf, hvorimod Christina foretrak en

lettere anretning af æg og rejer. Af drikkevarer valgte
Christina en udsøgt Schweppes Dry Orange og
formanden nød en forfriskende Apollinaris uden
citrus, et glimrende valg.

VINDER AF FADL'S 1.MAJ
KONKURRENCE:
CHRISTINA VIRKELYST
Christina mødte op hos formand Stine Sloth
i højt humør. Der blev budt på højtbelagt og
læskende drikke. MOK's egen Gokke var
selvfølgelig på pletten med telelinse for at
forevige dette historiske øjeblik.

Annoncer & Indre organer
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Vagtbureuauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 24/5 -1999 - 30/5 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt             %
07-15
bestilt 9 8 10 6   11 15 15 74
07-15
udækket 0 0 0 0 2 5 0 7 9

15-23
bestilt 13 14 13 11 13 11 9 84
15-23
udækket 0    0 0    1 2 0 0 3             3,5

23-07
bestilt 13 17 14 19 16 11 12 102
23-07
udækket 0 0 0 1 1    0     0 2 2

ialt bestilt 35 39 37 36 40 37 36 260
ialt
udækket 0     0 0 2 5  5 0 12           4,5
dæknings % 100 100 100 94 87  86 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 24/5 - 1999 - 30/5 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn ialt
Ledige
hold 2     3 3 3 2 4 4

Arbl.
Vagter 6 7 9 9 7   10 12    60

Planlagte
vagter 21 21 21 21 21 21 21 147

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

Åbningstider på VB
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 � du kan dog stadig ringe.
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.

Som noget nyt kan man nu også skrive til os på e-mail adresserne:
Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

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

Feriepenge.
Hovedparten af årets feriepenge er nu udbetalt, hvorfor udbetaling af feriepenge fremover vil
foregå månedsvis.
Det betyder, at der er følgende afleveringsterminer for aflevering af feriekort:

Fredag den 25. juni
Fredag  den 23. juli
Fredag den 20. august

Der udbetales ikke forskud på feriekort.

Udbetaling fra puljer:
Der foretages udbetaling af VT- og 2. dels pulje for perioden 1996 � 1998.
VT puljen omfatter VT og BVT holdtimer.
2. dels puljen omfatter DIALYSE, CARDIOLOGI og MVS holdtimer. Puljen for SPV er negativ,
hvorfor der ikke kan foretages udbetaling.
Udbetaling fra VT puljen udgør kr. 375.000.
Udbetaling fra 2. dels pulje udgør kr. 250.000.
Udbetalingerne forventes overført til bankkonti torsdag den 3. juni.

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 22

Onsdag den 2. juni 14.00 � 15.00
Fredag den 4. juni 14.00 � 15.00
Mandag den 7. juni14.00 � 15.00 (uge 23)

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!
Eller er du træt af at skulle skrue ned for budgettet fordi eksamenslæsningen snart sætter ind? Søg
ind på ét af vore mange hold. Der er gode arbejdsvilkår og rigtig god løn, og samtidig ved du,
hvornår du skal på vagt i god tid forinden.

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de hold, der søger nye medlemmer, på vores
spritnye hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet
til netop dine ønsker. Adressen er www.fadl.dk/kvb/

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, 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, idet 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 !

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:
manuel ventilation, 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 permanent hold, 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 bekendtskab 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 4101 søger 1 ny ventilatør.
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.

Vagtbureauet
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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 af avanceret genopliv-
ning ved hjertestop.

For at komme i betragtning 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
ventilatør 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 14. juni 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler en hverdag i uge 24
Du vælger selv om du vil starte snarest muligt efter ansættelsessamtale, eller først efter eksamen,
hvilket vil sige omkring 1. juli/august 1999.
Det vil være en fordel, af såvel praktiske som sociale grunde at nyindsupplerede kan deltage i
holdets næste holdmøde onsdag 16. juni 1999 kl. 17.00.

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

Udfordrende og fleksible vagter tilbydes!
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 detilbudte vagter.
- Oplæring efter eksamen/ferie/vikariat (eller med det samme).
- Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer:
 - Min. 300 VT-timer.
 - Ansøgere med VT-II kursus har l. prioritet.
 - Har du ikke VT II skal du melde dig til førstkommende kursus
 -  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 3. juni 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

SE HER - DET HASTER! Intensiv Hold  4402
mangler 3 nye nu.

 Nye krav: Nu kun 6 vagter pr. måned.

Permanenthold 4402,  på thoraxkirurgisk intensiv RH, søger 3 nye ventiler  indsupplering.
Vi er 13 på holdet, 6 kvinder og 7 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. 6 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 17. juni 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  fore-
findes.

Hjemmehold 4605 i Køge! søger 1 ny ventilatør til
start d. 1. september 1999
Vi er et særdeles velfungerende 8 år gammelt hold med 12-timers vagter,
(07.00 � 19.00 og 19.00 � 07.00).

Vi  passer en 9-årig tracheostomeret dreng, der er multihandicappet, bl.a. er han døv, svagtseende,
fysisk handicappet og mentalt retarderet. Og så er han bare så sød !!
Arbejdet består i sondemadning via gastrostomisonde, sugning med jævne mellemrum samt
observation og kanyleskift ved behov. Vi følger ham overalt og forventer derfor, at du er:

- ventilatør med ca. 150 timer bag dig
- på fase I og indstillet på at blive længe på holdet

(de fleste af os er påfase II)
- flexcibel og indstillet på at arbejde alle måneder
- kan tage min. 5 vagter/måned alle måneder
- indstillet på at indgå i tæt samarbejde med familie, skole/lærere og pædagoger
- i stand til at afholde 2 lønnede følgevagter i august samt kan deltage ved vores næste

holdmøde d. 29. juni 1999 kl. 18.00.

Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære til gengæld !!
Ansøgningsfrist: Den 18. juni 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Evt. spørgsmål kan rettes til Karin på tlf. 20 42 07 91.

Hjemmehold 4626 i Allerød søger 3 nye ventilatører
pr. 1. aug.1999.
Vi hjælper en 10-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl. 06.45-15.00
på hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nattevagter fra kl. 22.30 til 06.45 og på
fredage og lørdage dækker vi fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Derudover dækker vi aftenvagter efter
behov og endvidere dækker vi nattevagterne når familien er på ferie.

Drengen går i en almindelig folkeskole (3. klasse) og der følger vi ham fra kl. ca. 7-8 til kl. 13.00.
Derefter er han i fritidsordning indtil kl. 15.00 hvor han bliver hentet.

Kvalifikationskrav: 250 -300 VT-timer, gerne børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfa-
ring med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne lide børn da du konstant er omgivet dem.

Det er ikke et krav at du har bil, men det er en fordel.
Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned og gerne flere. Der ydes transportgodtgørelse
til hver vagt.
Der er to følgevagter, én i hjemmet og én i skolen.
Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Helen på tlf. 48 79 75 42.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. juli 1999  kl.12.00 på Vagtbureauet.

Hjemmeventilatørhold 4627 søger 4 nye
medlemmer.
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, der har choanal 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 efter behov. Arbejdet består altså dels i typiske ventilopgaver med soig-
nering og sugning, og dels i almen pleje af barnet. Barnet passes i et meget tæt, behageligt og godt
samarbejde med forældrene.

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. vagtplanlægning

Ansøgere med BVT-II kursus vil blive foretrukket, dernæst ansøgere uden BVT-II, men som
tilmelder sig førstkommende kursus.

Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-St, hvorfra der er 2 min. gang.
Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Andersen 32 88 70 26.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. juni 1999 på Vagtbureauet.

MVS-hold 5404 søger 2 nye medlemmer pr. 1/9-99
Vi arbejder på Diakonissestiftelsens afd. 4. Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeple-
jerske for to genoptræningsafdelinger, hvor vi bl.a. står for uddeling af p.n. medicin. Derudover
er der en nødkaldsfunktion til 3 tilknyttede blokke med beskyttede boliger. Arbejdet er absolut
roligt og overkommeligt.
Arbejdstider: Holdet dækker nattevagter alle ugens dage og desuden aftenvagter alle ugens
dage i lige uger.

Krav:
- Min. 400 SPV-timer. Bestået farmakologi og mikrobiologi
- Ca. 5 vagter pr. måned
- Fleksibilitet mht. vagtlægning, både i eksamensperioder og i ferier
- MVS-kursus ses gerne, men er ingen betingelse

Oplæring: En ulønnet følgevagt med et holdmedlem
Ansøgningsfrist: Den 17. juni 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere information: Holdleder Lene Ringholm 35 37 41 55.

Vagtbureauet
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Assistent søges til speciallægeklinik
Assistent søges til speciallægeklinik (helst andendelsstuderende). Klinikkens funktionsområde
ligger indenfor lungesygdomme og allergiudredning / behandling. Der bliver tale om én ugentlig
arbejdsdag  fra 13.00 � 16.00, formentlig mandag eller onsdag. Der er ansat tre assistenter, som
deler opgaverne, så mulighed for vagtbytning foreligger. Arbejdet omfatter sekretærfunktioner,
men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik (lungefunktion, priktest, provokationer).
Erfaringsmæssigt er der en længere indkøringsperiode, så der ønskes kun ansøgere, der har
interesse for specialet og som forestiller sig en tilknytning til klinikken på mindst et år.

Ansøgning: Sendes til Vagtbureauet senest 11. juni 1999 klokken 12.00

UDSALG
Netop nu afholder UNIVERSITETSBOGLADEN i samarbejde med FADLs Forlag udsalg
med en række af forlagets titler. Som du vil se, er der tale om endog meget kraftige nedsættelser
� så her er chancen for at gøre et bogkup!!

Gl. pris NU pris
Andersen: Når du bliver skaldet  72 s. 168,50   50,00
Andersen: Medicinsk etik 613 s. 422,00 100,00
Eiken: Røntgenundersøgelse af fordøjelseskanalen  87 s. 161,50   50,00
Eiken: Røntgenundersøgelse af urinvejene  87 s. 161,50   50,00
Eiken: Røntgenundersøgelse af børn  91 s. 161,50   50,00
Hansen: Sygdomme i nervesystemet hos børn 206 s. 155,00   50,00
Jespersen: Parakliniske undersøgelser 712 s. 316,00   50,00
Nielsen: Statistik og sandsynlighed 359 s. 246,00   50,00
Petersen: Skin Diseases of the Vulva 259 s. 285,00   50,00
Schouenborg: Lægen som leder 119 s. 138,50   50,00

FADLs Debatbøger
Segest: Læger kan også begå fejl 130 s.  87,00   20,00
Jørgensen: Medicindistribution i Danmark 114 s.  75,50   20,00
Lærum: Ved læger hvad sygdom er? 139 s.  92,50   20,00
Neymark: Prisen på medicin 133 s.  89,50   20,00
Pedersen: Sygdom og markedsøkonomi 196 s. 129,50   20,00
Peterson: Sygeliggørelse af kvinder 119 s.  78,50   20,00
Holberg: Politikernes forhold til sundhedsvæsenet 195 s. 129,50   20,00
Rosenberg: Prioritering af psykisk behandling 156 s. 129,50   20,00

Med venlig hilsen
UNIVERSITETSBOGLADEN
www.universitetsbogladen.dk

BOGANMELDELSE
af Peter Fahmy
Den velinformerede patient er kommet for at blive. Folk surfer på nettet, læser diverse helse-
brevkasser, ser Lægens bord og har en svigerinde der  er sygehjælper og som ved ligeså meget
som lægerne. Patienterne vil vide hvad de fejler, og have indflydelse på,  hvad de propper i
munden, og hvilke bivirkninger det giver.
Et ganske rimeligt og forståeligt krav, selvom en del læger stadig opfatter det som en fornærmelse,
når en patient fxbeder  om journalindsigt.
Men selvfølgelig er det kun positivt, at befolkningen er interesserede iat være sunde og tage
skæbnen i egne hænder, og den tendens bør lægestanden være de første til at hylde.
Og sådan læser jeg også  � Tæt på epilepsi� skrevet af Mogens Dam og Lennart Gram  til patienter,
pårørerende og andre interesserede.
Der ikke noget nyt i at professorer og overlæger skriver om sygdomme til lægmand, tværtimod,
men måden det foregår på i denne bog er brugerorienteret på en måde jeg ihvertfald ikke har set
før.
Bogen indledes med en lang ordliste, der forklarer medicinske fremmedord. Og det er nyttigt for
den informerede patient at lære sig lægens sprog. Herefter følger en gennemgang af hvad epilepsi
er og en beskrivelse af forskellige anfaldsformer. Dette minder meget om en almindelig lærebogs
fremstillingaf sygdommen, selvom alle svære ord møjsommeligt er oversat til godt dansk, men
stoffet er stadig svært og temmelig tungt. Og her giver de sparsomme illustrationer ikke altid
megen hjælp.Til gengæld er behandlingsafsnittet glimrende skrevet og meget overskuligt opbyg-
get. Her er blandt andet en grundig liste over forskellige former for epilepsimedicin og et afsnit om
noget der selvfølgelig også interesserer folk; forsøg og lægemiddelafprøvning og det informe-
rede samtykke.
Alt i alt er �Tæt på epilepsi� en velskrevet og meget fint disponeret �brugerbog�, der hele tiden
tager læseren seriøst og aldrig taler ned.

�Tæt på epilepsi�, Mogens Dam og Lennart Gram,  Munksgaard 1999, 223s, 218 kr.

Anmeldelse

HVOR BLEV EMMA GAD AF I KLINIKKEN?
På vej ind i et nyt årtusinde med en rivende udvikling indenfor næsten alle områder, er der alligevel
nogle begreber og omgangsformer, der er dybt indarbejdet i os mennesker. Når mennesker
mødes har det været en naturlighed at udvise høflighed og venlighed gennem mange hundrede
år. Når man som student starter på et klinikophold tænker man, at man kommer til at møde læger,
der kender til den usikkerhed, man som nystarter har. Altså kloge og fornuftige mennesker, der
burde kunne forstå ens situation, dels i kraft af deres egne oplevelser som student, og dels i kraft
af almen indleven og høflig omgangsform, der burde være del af enhver god opdragelse.
Efter en stærk cocktail af klassiske Emma Gad citater og små anekdoter fra det virkelige klinikliv,
der illusterer hvordan læger og studenter omgås hinanden, vil nærværende skrivearbejde munde
ud i en hudflettende og skarp konklusion, der gerne skulle efterlade stof til eftertanke hos læger
såvel som studenter.

�Vært og værtinde må passe på ikke at vise enkelte af gæsterne større venlighed og
hensynsfuldhed end andre, men lade alle føle sig som lige velkomne og kære gæster, selv om
nogle af dem nok så meget I hjertet foretrækkes for andre. Kun derved skabes den rette
tone.�

Klinikopholdet starter som altid med en kort introduktion, hvor man som gæst på denne afdeling
bliver informeret om hvor mange patienter der ryger igennem afdelingen pr. år, hvor godt spe-
cialet er, som man nu skal til at stifte bekendskab med og hvor store lægernes kontorer er. Herefter
er det første opsøgende spørgsmål, der gerne stilles prompte fra studenternes side: �Er der et sted,
hvor vi kan klæde om?� Et spørgsmål, der åbenbart er enhver disputatsopponent værdigt, da det
gerne fremkalder svar, der straks sender troværdigheden af den svarende på glatis. �Jeg har travlt,
spørg sekretæren� og �Ved I hvad, jeg troede I havde klædt om hjemmefra, for det havde det
forrige hold, og der var aldrig problemer med dem� er typiske svar.

� At tale med folk og kunne tale med folk er ikke ensbetydende. Selv om man har ordet nok
så meget i sin magt, nytter det kun i samvirken med en sympatisk, tillidsvækkende fremtræ-
den.�

Morgenkonference. Det må være nær det overnaturlige så hurtigt som 20 voksne mennesker kan
forlade det samme lokale ud af den samme lille dør. 10 sekunder er ikke en rekordtid. Tilbage
sidder så, hvem tror I?- studenterne...Man må halse efter en travl læge og spørge pænt. � Er det
muligt at følges lidt med dig, her til formiddag?�Nej, ærligt talt, jeg har sgu travlt. Men prøv i
Belgien, vi har hæmorroider nok at tage os af på denne afdeling..., det var bare en joke. Fed
ikk´?..ha, ha� Det er jo ikke hver dag man bliver sammenlinget med varikøse udvidelser af
endetarmens vener, så den skal man nok huske.  Det lykkes så op af formiddagen at hægte sig
på en læge. I denne sammenhæng prøver man at bruge sin gode opdragelse på en måde, der
burde burde danne god grobund for en behagelig omgangsform. Alt andet lige er det tit, at man
må hygge sig med en mur af faglige termer, der tydeligt markerer grænsen mellem det personlige
og professionelle.
Det er vigtigt, at man i sine pauser har mulighed for at være sammen om at konsumere et eller andet.
Kaffe eller te for den sags skyld. Det er alment kendt, at selv venskabelige fraser tit veksles mellem
to, i ordets forstand, menneskelige kaffedrikkere. Som student er det selvfølgelig ikke kotyme at
blive budt på kaffe. Som regel ender det med en fælles front mod studenterne, der ydmygt må
betale 400 gram kaffe pr. kop, der drikkes i afdelingen. Tak for kaffe. Fløde? Ja, tak.

�En chef bør sørge for, at hans undergivne betragter ham ikke som et nødvendigt onde, men
som et menneske, ja, helst en ven, hvem man I et givet øjeblik med glæde vil vise en tjeneste,
hvis man kan det. Finder chefen ingen anden og højere liggende grund til at opnå dette, så
bliver der altid hensynet til egen fordel tilbage. Et hengivent personale vil stå sin chef bi I en
snæver vending med en uegennyttig iver, som utilfredse funktionærer ikke kan opvise magen
til.�

Mødet med overlægen. Rigtigt hyggeligt bliver det for den yngre læge, man følges med, når man
mødes med overlægen, der sarkastisk besvarer den yngre læges spørgsmål med: �Det skal du
ikke tænke på, du er jo bare et bundsvin�. Denne gængse jargon læger imellem kan få et smil bragt
på banen for en kort stund, indtil overlægen vender ryggen til.
Den næste dag møder man tilfældigvis lægen man spenderede gårsdagens formiddag med. Man
ranker ryggen, retter høfligt og venligt blikket mod vedkommendes øjne, og er klar med et �Hej�
mellem stemmelæberne og et nik i nakkemuskulaturen. Det bør her nævnes, at nogle hospitaler
er udstyret med farvede linier på gulvene, der gør det muligt for patienter og studenter at finde
rundt. Disse linier er selvfølgelig fængende og flotte, og lægens stive blik rettet mod disse, samt
den manglende hilsen, er derfor undskyldt øjeblikkeligt. Det er bare godt, at andre ikke ser én gå
og hilse og nikke til de parkerede hospitalssenge. Da denne situation gentager sig et sted uden de
pæne farvede linier, bliver man usikker. Glemte man at rede håret om morgenen?, stillede man for
dumme spørgsmål? eller hvad skete der?

Den modvilje og mangelfulde omgangsform, man til tider møder blandt de undervisende læger,
er omvendt propotional med det faglige udbytte, det burde være muligt at opnå som medicinsk
student.
Udfra den store variation der findes mht. lægernes tilsyneladende lyst eller mangel på samme, når
det gælder om at undervise og omgås studenter på universitetshospitalerne, er det klart, at det
faktum at læger ifølge deres ansættelse er forpligtet til at undervise studerende, hverken virker
særlig positivt eller givtigt udfra et studentermæssigt synspunkt. De læger, som på trods af deres
formelle forpligtigelse til at undervise studerende, ikke ønsker at deltage i dette, går desværre ikke
rundt med et skilt på ryggen, der fortæller dette således, at de studerende på forhånd ville have en
chance for at skåne sig mod unødvendige og ubehagelige oplevelser. Det ville da også være
indlysende positivt, at statsstøtten ikke automatisk fulgte læger, alene fordi de arbejder på et
universitetshospital, men fulgte de læger som faktisk ønsker at undervise. Ofte vil det vel også
være netop de læger, der er i besiddelse af de fornødne indlevelsesevner og almindelige sociale
færdigheder, der umiddelbart ville bane vejen for en studerendes faglige udbytte af sit klinik-
ophold.
 Man burde som student tage stilling til om denne omgangsform er acceptabel, eller om der skal
tages skridt til  at forandre den, så vi også kan sige, at vi går det næste årtusinde i møde med en
udvikling indenfor netop dette felt.

Skrevet af Filip Knop, Andrea Ipsen, Tina Khwaja og Kate Andreasson, 9.semester.

Debat

Bogladen

Indre organer & Dialog
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Husgruppen præsenterer
semesterets sidste fest

PUMPEPARTY

Mandag d. 28/6-99 kl. 22.00

Uddeling af den gyldne pumpe til den eller de nye læ-
ger der i deres studietid har ydet et ekstraordinært

stykke arbejde i Studenterklubben.

Kun adgang mod forevisning af studiekort eller i følge
Venner er velkomne

Husgruppen forebeholder sig ret til at lukke døren, når
lokalet er fyldt.

Kom glad!
Kærlig hilsen
Husgruppen

Husgruppen
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HVER ONSDAG

eller se den hver tirsdag på
www.studmed.ku.dk/mok

I anledning et kort anfald af megalomani, har vi
her på redaktionen fået lyst til at bringe et
udvalg af de sjoveste spisesedler, vi har
produceret i løbet af dette semester.

Vi er bare for anderledes!

Studievejledningen erkender:
„ V i  g e n b r u g e r  v o r e s  M O K - i n d l æ g ! “

Nyt tiltag i kantinen:
Betal din varme mad i
kvikkassen !

Krugge vasker fødder i
studenterklubbens pissoir.

FLERE
NUDISTER
OPTAGES
PÅ
PANUM
INSTITUT-
TET

JEG SKAL
VÆRE LÆGE!
- og står på
monoski!

Afsløring

=

MOBILTELEFONER
SKADER LEVEREN!

DET ER
BLEVET
VIDEN-
SKABELIGT
BEVIST AT
MIKRO-
BØLGER
FRA
MOBILE
TELEFONER
ØGER
LYSTEN
T IL
ALKOHOL.

Afsl
ørin

g

NYT REDAKTIONSMEDLEM
MANGLER Y-KROMOSOM !

CHEFGENETIKER
UDTALER: �NU
ER DET SLUT
MED SMÅ-
SJOFLE KOM-
MENTARER I
MOK�
REDAKTIONEN
SER PÅ I
FORFÆRDELSE
MENS DER
RYDDES OP PÅ
MOK....

Afslø
ring

SÅ ER
DEN
HER !

ALEX
VISER
ALT !

BARNET
SKAL
HEDDE
DAN
HONG

Afslø
ring KANTI-

NEN
SÆLGER
POPPERS
TIL
DUM-
PING
PRISER

Afasløring

NINJA
PADDE
FÆLDER
BUTIKSTYV
FORAN
BOGLADEN:
�JEG ER
BARE EN
GANSKE
ALMINDE-
LIG FRØ�.
KUN I MOK

Vi havde en side til overs...



12 Det var så det semester!
Så slutter vi sæsonen af med
et mindre potpourri over
hvad der egentlig er
foregået bagved de røde
mure på Panuminstituttet.
MOK-redaktionen fangede
hof-reporteren Krugge i en
pinlig situation, Mediciner-
revyen fyrede den af, hvilket
også husgruppen gjorde, og
FADL afholdt 1. maj med
stor succes.  MOK-redak-
tionen takker Universitets-
bogladen for sponsorering
af vores kamera.

ALTID PÅ PLETTEN!

MEDICINERREVY 1999

SEMESTERSTARTSFESTEN

KRUGGE VASKER FØDDER I
PIS-KUMMEN

SIDSTE LANGE FREDAGSBAR
m/ ølstafet, glemt tøj auktion og mandestrip.

P-DAG

ALEX SKAL HA' EN LILLE & ENDNU
EN SÆSON MED RUSVEJLEDERE
PÅBEGYNDTES.

HUSGRUPPEN
EVENTYR TEMA FEST FADL's 1. MAJ
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MOK-redaktionen har fået vores venner på
BilledBladet til at komme med følgende
dybe og skarpsindige portræt af Prins Joa-
chim. Vi kunne ikke have gjort det smuk-
kere.
Prins Joachim kan virke lidt stiv og meget kongelig i sin
udstråling, men prinsen er faktisk ikke så stor en alvors-
mand, som han kunne se ud til. Det alvorlige udtryk
bun- der mere i den naturlige distance, som prins
Joachim har til mennesker, han ikke kender. Prins Joa-
chim er dybt respekteret af såvel venner som arbejds-
kolleger for sin flid og sit engagement. Har han én gang
sat sig noget i hovedet, så gennemfører han. Dér har
prins Joachim arvet sin mors stædighed. Men privat er
prins Joachim en meget munter og sjov fyr, der elsker
et godt grin i gode venners lag. Og netop hygge og
samvær med godevenner, som prins Joachim i øvrigt
har mange af, er noget, prins Joachim virkelig holder
af. Når han er helt privat, kan han betegnes som noget
af en spasmager, der aldrig går af vejen for at lave en
god joke.
Copyright BilledBladet 1998

MOK-redaktionen ønsker HKH Prins Joachim
tillykke med de 30 år.

HIP HIP HURAAA...



14 Om at tabe sig...



15Nyt STUDMED på gaden i juni


