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Homøopatisk
Temaweekend

                    Weekenden d. 9. og 10. oktober kl. 900 - 1700

i Lundsgaard Auditoriet

Fra England kommer to ledende homøopater:

Anthony Brickley  er homøopat og rektor på The British School of Homoeopathy i Bristol.

John Morgan er både homøopat og farmaceut.

Desuden kommer der studerende fra bl.a. KUA, RUC, KVL og August Krogh Instituttet, og vi har inviteret de

sundhedspolitiske ordførere fra Christiansborg, så de, som også du, kan blive inspireret i dabatten om den

alternative medicins vilkår i Danmark. Alle interesserede er velkomne. Deltagelse er gratis begge dage.

Lørdag : Introduktion til homøopatien, pharmaceutiske grundprincipper og homøopatisk filosofi.

Søndag : Mere specifikke homøopatiske principper.

Dagen er specielt for uddannede homøopater, og folk med stor interesse inden for området.

Lørdag d. 9. oktober Søndag d. 10. oktober

800 – 845 Ankomst. 800 – 845 Ankomst.
900 – 1030 Anthony Brickley: Introduction and the

Principles of Homoeopathy.
900 – 1030 John Morgan: Advanced Pharmacy an Pharmaceutical

developements in Homoeopathy.
1100 – 1230 John Morgan: Basic Homoeopathic Pharmacy.1100 – 1230 Anthony Brickley: Bowel Nosodes.
1330 – 1500 Anthony Brickley: The Role of Homoeopathy

in Society Now and its Future Developement.
1330 – 1500 John Morgan: Use of Homoeopathic Tinctures in

Practice.
1530 – 1700 John Morgan: LM Doses. 1530 – 1700 Anthony Brickley: Homoeopathic Principles in

general and the Hierarchy of Symptoms in Particular.
Du behøver ikke at deltage hele dagen, men kan gerne udvælge det, du helst vil opleve.

Adressen er: Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3,  2200 København N

Tilmelding senest d. 30. september er nødvendig, da der skal foreligge en deltagerliste til portvagten.

Sandwiches og sodavand, samt kaffe/the/kage kan købes.

Har du yderligere spørgsmål, da skriv eller ring til :

Stud.med. Katrine Dehn     E-mail: kdk@mdb.ku.dk             Tlf:  4464 0307  

Stud.med. Christian Madsen     E-mail: ctmadsen@mdb.ku.dk       Tlf:  3810 3772  

GIM – Gruppen for Integreret Medicin, lokale 9.2.3
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
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, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder 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 føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-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 data-
studiesalen.

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 ind-
læg 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“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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 Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, 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 MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:GIM

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 5, årgang 32 udkommer
12.00 6 sem HR
16.00 1 sem HR
16-16.30 Fase II Scorebogsfoto foran Klub
b e n

Torsdag:
19.30 IMCC holder månedsmøde på konto
ret
20.00 P8'n viser "Christiane F". En film der
minder mig om tyskundervisning og 7 klas-
s e

Fredag:
11.00-24.00 Lang fredag i Klubben
14.00 4 sem HR
16-17.00 Fase II Scorebogsfoto foran Klub
b e n

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE & 2 sem HR
17.00 3 sem HR

Tirsdag:
12.00 5 sem HR
19.00 Revy-møde i Klubben

Denne redaktion

MOK

Jon

Gordon
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Lidt af hvert

Dette må være en Nobelpris værdig...

Ak ja...

Styrende Organer

NYTTIGEOPLYSNINGER

På Studie- og eksamenskontoret får vi ofte en masse
spørgsmål og henvendelser, som vi har prøvet at
samle sammen og bringer samtidig svarene:

Afmelding

Fra og med sommereksamen 1999 er afmeldings-
fristen blevet ændret fra 10 til 5 hverdage (læs: ar-
bejdsdage). Eksamensdagen tæller ikke med!

E-mail til eksamenskontoret

Du kan kontakte eksamenskontoret på email på føl-
gende adresser:
Jytte Bjarnholt (jyb@adm.ku.dk), Julie Barslev
(jba@adm.ku.dk), Pia Ibsen (pib@adm.ku.dk) og Mi-
chael Sørensen (mso@adm.ku.dk).

Indtegning

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

Navneændring

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

Postkasse ved eksamenskontoret

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

Pseudo-CPR-nr.

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

Selvbetjening på WWW

På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.

SU-spørgsmål

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

Tilmelding/afmelding til undervisning

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

Udsendelse af eksamensbreve

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

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

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

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. seme-
ster, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
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, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

Vores MOK og hele Verdens
MOK er klar på nettet allerede
tirsdag morgen på:
WWW.studmed.ku.dk/mok

MOK & STUDIET
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KONTROL AF
EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
1999/00 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).

I kan også gå på Internettet på adressen: http://
www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere jeres til-
meldinger der.

På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I indvendinger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest
mandag den 11. oktober 1999.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og

du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 563 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB, hvil-
ket svarer til ca. 10% af alle eksamenstilmeldinger.
Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWW-
adresse og de samme lister, som de ”almindelige”
tilmeldinger.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen

15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen ( ingen træffetid i uge 40 pga.
kussus)

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt (ingen træffetid i uge 40 pga.
ferie )

14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen

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

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

OBS !
Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS 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 Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

SU-REGLER
(Måske nyt for dig)

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kun-
net framelde 4 klip.  Han dumper desværre ek-
samen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de
4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamens mæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har
nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU til
at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem.
eksaminer.  Stipendiekontoret kontrollerer normalt
ikke om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-
mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev 15
studerende indstillet til
udskrivning, fordi de ikke
opnåede dispensation til endnu et
eksamensforsøg.  Heriblandt var
også studerende som ikke
opnåede dispensation til et 4.
gangs forsøg. Studienævnet kan
kun undtagelsesvis give tilladelse
til et 4. eksamensforsøg.  Der
skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan
gives. Du skal derfor være sikker
på at være tilstrækkeligt
forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

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

Studienævnet

OSVAL I FORSIDER

Mandag den 4. oktober udløber afleveringsfristen for
forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

OSVAL II FORSIDER

Den 4. oktober udløber afleveringsfristen for for-
sider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
du bare aflevere forsiden når du har fundet en vejle-
der og besluttet dig for et emneområde.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

STYRENDE ORGANER
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Fase I

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at alt samundervisning  i Tid-
lig almen medicin og sundhedspsykologi I er obliga-
torisk efter gældende regler. Det vil sige, for at
kunne få kurset godkendt, skal man minimum møde
til 80 % af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester, kan man ikke gå til
eksamen i Anatomi I.

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL,
18.01.42

Her er semesterets første åbningstider på den våde
studiesal. Der vil blive planlagt flere tider, opslag
herom følger. Ret til ændringer forbeholdes – check
altid på døren til studiesalen!

Torsdag   30.9 13-18 (UTG)
Mandag   4.10 8-12 + 13-18 (UTG/KBJ)
Tirsdag   5.10 16-18 (UTG)
Torsdag   7.10 13-18 (KBJ)
Mandag 11.10 16-18 (UTG)
Tirsdag 12.10 11-16 (KBJ)
Onsdag 13.10 10-16 (UTG)
Torsdag 14.10 14-18 (UTG)
Mandag 18.10 8-12 (UTG)
Tirsdag 19.10 10-14 (KBJ)
Torsdag 21.10 13-18 (KBJ)
Mandag 25.10 13-18 (KBJ)
Onsdag 27.10 10-16 (UTG)
Fredag 29.10 10-15 +16-18 (KBJ/UTG)
Vi ses i kælderen, Studiesalsvagterne.

ÅBNINGSTIDER PÅ MIKROSKOPISK STUDIESAL
Studiesalsvagterne på Mikroskopisk Studiesal har nu planlagt vagter for oktober og november måned. Vi vil endnu en gang opfordre 4. sem. studerende til at begrænse
spotningen i ugerne inden 6. sem. spotprøven, dvs. uge 47 og 48. På forhånd tak.
Der skal samtidig lyde et stort tillykke til Thomas Brander (13. sem.) som den 1. oktober fejrer 5 års jubilæum som teknisk assistent på studiesalen. Thomas er i den
anledning kåret til “employee of the month” for oktober. Tillykke Thomas - du er et forbillede for os alle!

Hilsen Studiesalsvagterne.

Dato Formdag Eftermdag Åbent Bemærkninger Dato Formdag Eftermdag Åbent
Man 04.10.99 Thomas Thomas  9-16 Man 01.11.99 Dorthe Dorthe 9-19
Tir 05.10.99 Iørn Iørn  9-16 Tir 02.11.99 Rasmus Rasmus 9-19
Ons 06.10.99 LUKKET Faglig Dag Ons 03.11.99 Thomas Thomas 9-19
Tor 07.10.99 Nana Nana 9-16 Tor 04.11.99 Pernille Iørn 9-19
Fre 08.10.99 Pernille Pernille 9-16 Fre 05.11.99 Nana Nana 9-19
WEEKEND LUKKET WEEKEND LUKKET
Man 11.10.99 Dorthe Dorthe 9-16 Man 08.11.99 Iørn Iørn 9-19
Tir 12.10.99 Pernille Pernille 9-16 Tir 09.11.99 Nana Nana 9-19
Ons 13.10.99 Nana Nana 9-16 Ons 10.11.99 Iørn Iørn 9-19
Tor 14.10.99 Thomas Thomas 9-16 Tor 11.11.99 Rasmus Pernille 9-19
Fre 15.10.99 Dorthe Dorthe 9-16 Fre 12.11.99 Thomas Pernille 9-19
WEEKEND LUKKET WEEKEND LUKKET
Man 18.10.99 Dorthe Dorthe 9-16 Man 15.11.99 Pernille Pernille 9-19
Tir 19.10.99 Pernille Pernille 9-16 Tir 16.11.99 Nana Nana 9-19
Ons 20.10.99 Rasmus Rasmus 9-16 Ons 17.11.99 Iørn Iørn 9-19
Tor 21.10.99 Thomas Thomas 9-16 Tor 18.11.99 Thomas Thomas 9-19
Fre 22.10.99 Nana Nana 9-16 Fre 19.11.99 Thomas Thomas 9-19
WEEKEND LUKKET WEEKEND LUKKET
Man 25.10.99 Nana Nana 9-16 Man 22.11.99 Rasmus Rasmus 9-19
Tir 26.10.99 Iørn Iørn 9-16 Tir 23.11.99 Nana Nana 9-19
Ons 27.10.99 Nana Nana 9-16 Ons 24.11.99 Dorthe Dorthe 9-19
Tor 28.10.99 Thomas Thomas 9-16 Tor 25.11.99 Dorthe Dorthe 9-19
Fre 29.10.99 Pernille Pernille 9-16 Fre 26.11.99 Thomas Thomas 9-19

Lør 27.11.99 Pernille Dorthe 9-19
SØNDAG LUKKET
Man 29.11.99 Rasmus Rasmus 9-19
Tir 30.11.99 Dorthe Dorthe 9-19
Ons 01.12.99 Pernille Dorthe 9-21 Rasmus 10-15
Tor 02.12.99 LUKKET 6.sem spot/6 semester

FESTDAG PÅ
MIKROSKOPISK
STUDIESAL

I anledning af teknisk assistent
Thomas Brander‘s 5 års jubi-
læum på studiesalen, åbner dø-
ren til mikroskopieringens ver-
den op mandag d. 4. Oktober
kl. 9 med pomp og pragt. Kom
og få et stykke kage og en snak
om gamle dage. Er du ny, så
kom og prøv de lækre mikro-
skoper i god tid før eksamen.

Mikroskopisk studiesal har
åbent på hverdage fra 9-16 i
oktober, og fra 9-19 fra og med
d. 1. November. Vel mødt.

Jeg drikker HOF fra FAD, Rasmus!
Red/Jon

DEMONSTRATORER PÅ DEN MIKROSKOPISKE STUDIESAL

Her en oversigt over hvornår der er demonstratorer på den mikroskopiske studiesal i efterårssemestret 99.
Demonstratorerne kan besvare spørgsmål vedrørende den almene histologi  (4. sem.) og den specielle
histologi (6. sem.) (”hvordan ser en …-celle ud?” osv.) og kan give gode råd til en bedre spotteknik samt
afhjælpe differentialdiagnostiske problemer  (Hvordan ser jeg forskel på … og …).
Alle spørgsmål er velkomne!
Bemærk: På studiesalen opsættes der i ugerne op til spoteksamen ”prøvespots”, som er rekonstruktioner af
tidligere eksamener og som udskiftes regelmæssigt. Prøv dem!
Yderligere oplysninger om disse samt om ”overlevelseskursuser” mv. på studiesalens opslagstavler.
Demonstratortider for december følger på et senere tidspunkt.

DATO TIDSRUM DEMONSTRATOR
OKTOBER
Man 4/10 12 - 16 Frederik Hengstenberg
Ons 6/10 9 - 16 Nina Nicolaisen
Man 11/10 11 - 16 Frederik Hengstenberg
Tors 14/10 12 - 16 Nina Nicolaisen
Man 18/10  9 - 16 Nolan Mattsson
Fre 22/10 12 - 16 Nina Nicolaisen
Tors 28/10 12 - 16 Nina Nicolaisen
NOVEMBER
Man 1/11  9 - 19 Nolan Mattsson
Fre 5/11 14 - 19 Frederik Hengstenberg
Man 8/11  9 - 15 16 - 19 Nina Nicolaisen Nolan Mattsson
Fre 12/11 16 - 19 Nolan Mattsson
Man15/11 9 - 15 Nina Nicolaisen
Tirs 16/11 11 -13 16 - 19 Frederik Hengstenberg
Tors 18/11 16 - 19 Nolan Mattsson
Man 22/11 9 - 19 Nolan Mattsson
Tirs 23/11 9 - 12 14 - 19 Frederik Hengstenberg
Ons 24/11 16 - 19 Nolan Mattsson
Tors 25/11 16 - 19 Nolan Mattsson
Fre 26/11 9 - 12 14 - 19 Frederik Hengstenberg
Lør 27/11 9 - 19 Nolan Mattsson
Man 29/11 9 - 19 Frederik Hengstenberg
Tirs 30/11 9 - 13 15 - 19 Frederik Hengstenberg Nolan og Nina
Ons 1/12 9 - 19 9 - 21 Frederik Hengstenberg Nina Nicolaisen
Bemærk: ovenstående demonstratortider  skal ikke forveksles med studiesalens åbningstider, idet studies-
alen også har åbent uden for de anførte tidsrum (men uden en demonstrator til stede) nemlig  på hverdage fra
9 – 16 i oktober og (normalt) 9 –19  i semestrets øvrige måneder.

STYRENDE ORGANER
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OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.
Den undervisningsfri periode på 10. semester er i
efterårssemesteret 1999 placeret således:
22. november 1999 – 21. januar 1999.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i
forårssemestret 1999 placeret således:
6. december 1999 –21. januar 1999.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.

VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), iv-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.

TIL STUDERENDE TILHØRENDE
KLINIKUDVALGET KBH�S AMT

I anledning af at der ved Amtssygehuset i Gentofte
er etableret nye studielokaler m.v. for læge-
studerende på fase II pr. 01.09.99 ønsker Klinik-
udvalget  i Københavns Amt tilsammen med sygehus-
ledelsen ved amtssygehuset i Gentofte  at fejre ind-
vielsen ved en reception for Klinikudvalgets med-
lemmer, professorer, lektorer og studerende.
Receptionen vil blive afholdt :

Torsdag den 30. september 1999, kl. 13.30

Denne begivenhed finder sted i studielokalerne, op-
gang 10, 1. sal ( via fagbiblioteket ). Der kan også
benyttes indgangen ved opgang 26 – bagsiden af
auditoriebygningen.

Her vil du have mulighed for at se de faciliteter
klinikudvalget har været med til at anskaffe amtets
studerende og de muligheder du fremover vil være i
besiddelse af.

Med venlig hilsen og på vegne af Klinikudvalget
Københavns Amt
Arash Afshari Stud. med.

Fase II
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   13-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egene videoer indenfor åbnings-
tiderne for PC-salen. NB: Husk altid studiekort som
skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Ef-
ter kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår
indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre
for rampen ned til kælderen.

KURSER I LKF I EFTERÅRET 1999

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding

300999 16.00-17.30 Kateter (mand) 010999
300999 18.00-19.30 Kateter (mand) 010999
051099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
051099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
071099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
071099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
141099 16.00-17.30 IV-adgang 150999
141099 18.00-19.30 IV-adgang 150999
211099 16.00-17.30 Kateter (mand) 220999
211099 18.00-19.30 Kateter (mand) 220999
281099 16.00-17.30 IV-adgang 290999
281099 18.00-19.30 IV-adgang 290999
041199 16.30-19.00 Genoplivning 061099
091199 16.30-19.00 Genoplivning 131099
111199 16.00-17.30 Sutur 131099
111199 18.00-19.30 Sutur 131099
161199 16.30-19.00 Genoplivning 201099
181199 16.00-17.30 Sutur 201099
181199 18.00-19.30 Sutur 201099
231199 16.30-19.00 Genoplivning 271099
251199 16.00-17.30 Sutur 271099
251199 18.00-19.30 Sutur 271099
021299 16.00-17.30 Sutur 031199
021299 18.00-19.30 Sutur 031199
091299 16.30-19.00 Gynækologi 101199
161299 16.30-19.00 Gynækologi 171199

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage ml kl. 13-
20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen er
sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby ved eventuelle afbud. Hvis
man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karatæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

STUDIET
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FOREDRAGSRÆKKEN PÅ MEDI-
CINSK-HISTORISK MUSEUM
STARTER OP IGEN:

Foredragene i efteråret 1999 er:
3.-10: Anna-Elisabeth Brade - Klostermedicin og læ-
geurter
10.-10: Lars Ole Andersen - Fra 1700-tallets placebo
til 1900-tallets placeboeffekt
17.-10: Erik Skovenborg - Medicinske symboler be-
lyst ved lægeexlibris
24.-10: Torben Schiødt - Eksperimentel dansk kræft-
forskning fra ca. 1900-1930
31.-10: Ion Meyer - Mumier brugt som medicin
7.-11: Hans Jørgensen - Behandling af patienter med
kroniske nyresygdomme med den kunstige nyre og
nyretransplantation
14.-11: Vinterkoncert med Københavns Kammerkor

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62,
1260 Kbh.K
Tid: Søndag kl. 14.00 - Fri entre

DET INTERNATIONALE KONTOR

Her er Nyt fra Det internationale Kontor for sep-
tember 1999 på adressen http://www.ku.dk/sa/inter/

Overskrifterne er som følger:

EU nyt
*Socrates/Erasmus programmet 1999/2000
*FIRST Seminar om kontraktforhandling under EU´s
5. Rammeprogram,
15.10.1999
FIRST seminar “Vejen til EU’s forskningsmidler”,
16.11.1999

Nordisk nyt
NorFA nyt
Stipendier mv.
Kulturaftalestipendier 2000/2001
Udenlandske gæsteforelæsere under kulturaftale-
programmerne 2000

Studietilbud
*
The Anglo-Danish Society stipendier 2000/2001

Andet
*Studenterjobs i udlandet
Med venlig hilsen
for/Elin Kibsgaard og Karin Klitgaard Møller
B. Pedersen

Elin Kibsgaard
elk@adm.ku.dk, tel. +45 35 32 38 99,
fax +45 35 32 39 00
The University of Copenhagen
The International Office
Fiolstræde 24, P.O.B. 1143,
DK-1010 Copenhagen K.
(sent by bep@adm.ku.dk)

Bogladen

Boganmeldelse
��SÅ TAGER VI EN APTT, ALAT,
ASAT��

Erik Kjærsgaard, Nils B.
Jørgensen, Erik Hippe:

Laboratorie Undersøgel-
ser deres kemiske og kli-
niskebetyning

3.udg. 125 s.
FADLs Forlag 1999
Pris 83,50

”Og så tager vi en APTT, ALAT, ASAT og så også en
albumin og en basisk fosfatase.......ok?”
Lægen kigger spørgende på studenten, som om de
prøver han lige ordinerede var den største selvfølge-
lighed i den givne situation, og dem må studenten da
i det mindste kende til....!!

Studerende på klinisk ophold oplever som regel en
masse nye sygdomsbilleder, og man har sjældent tid
til at dvæle lidt ved et enkelt sygdomsbillede, før
man bliver præsenteret for det næste. Tit og ofte
står man til stuegang og løber blodprøveskemaet
igennem og forvirres af en mængde tal og enheder,
som gladeligt var glemt ca. 3 dage efter integreret
eksamen.
Denne forvirring prøver Laboratorie Undersøgelser
at råde lidt bod på.

Forrest i bogen gennemgås nomenklaturen og opbyg-
ningen af et typisk analysesvar i store træk samt en
liste over de prøver, man skal overveje ved forskel-
lige kliniske situationer f.eks. akut myokardie in-
farkt.

Bogen indeholder en god ”to the point” beskrivelse af
alle de gængse laboratorie undersøgelser, der bliver
foretaget på et hospital. Det stof der ønskes under-
søgt, gennemgås kort m.h.p fysiologien, dannelse/
udskillelse, forkomst, (hvad der nu er relevant) i
organismen og således også referenceintervaller for
hvert enkelt stof (hvor dette er relevant).

Mange af beskrivelserne er virkelig god genoptræ-
ning af biokemien og/eller fysiologien.
Personer som får foretaget undersøgelser på hospi-
talet afviger jo tit fra normalen, og det er således
kort beskrevet hvilke sygdomme eller situationer
man skal være opmærksom på ved forhøjede/lave
værdier.
Til sidst angives ved hvilke tilstande undersøgelsen
er indikeret.

Denne bog henvender sig primært til medicinstude-
rende i starten af Fase II som (endnu) et litterært
supplement til de kliniske ophold. Den kan med stor
succes bruges sammen med den nye Basisbog i medi-
cin og kirugi. Den kan utvivlsomt også finde anven-
delse tidligere og senere i medicinstudiet eller i an-
dre situationer, hvor man har brug for at vide hvilke
undersøgelser, der foretages eller skal foretages.

Jonas Binzer 8.sem RH, København sept. 1999

HAR DU EN GOD IDE TIL
ET STUDENTERSOCIALT
ARRANGEMENT, MEN
MANGLER PENGE, SÅ FAT
MOD!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-

centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en gruppe
af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til - start-
omkostninger for forening/sportsklub/andet, seminar,
anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af bil,
materialer, rekvisitter, andre anskaffelser eller an-
det.
5) Hvor mange studerende projektet vil komme til
gode, både direkte og indirekte.
6) En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre steder.
Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 1999.
Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!
På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

STUDIET & INDRE ORGANER
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Annoncer
ATLETIK
Kære medstuderende.

Jeg vil hermed gøre reklame for USGs nyopret-
tede atletik-hold. For dem, der ikke måtte vide
det, er USG en sports/motions-forening, som pri-
mært henvender sig til de studerende, og de har
til huse på Nørre Allé 53. Der har desværre væ-
ret meget lidt opmærksomhed omkring det
nyopstartede atletik-hold, og derfor er der sta-
dig mange ledige pladser. Træningen foregår om
onsdagen fra 18.30 til 20.00 i den helt splinter-
nye hal, og faciliteterne er rigtig gode. Niveauet
lægges efter den enkelte, og man får i løbet af
sæsonen mulighed for at prøve stort set alle
discipliner. Prisen for et års medlemskab hos
USG er 125 kr. og for at deltage på atletik-
holdet, skal man betale yderligere 320 kr. Jeg
vil opfordre alle, der har bare den mindste lyst
til at prøve atletik, til at melde sig til holdet hos
USG. Af de allerede tilmeldte har de fleste ingen
større erfaringer med atletik ud over folkeskole-
niveau, så det er absolut ikke nødvendigt at have
prøvet atletik før for at deltage. Hvis du har lyst
til at høre mere om USGs atletik-hold, er du
mere end velkommen til at kontakte mig på
telefon eller e-mail. Du kan også læse USGs
program på hjemmesiden www.usg.ifi.ku.dk , hvor
der står lidt om atletik-holdet under Andre Akti-
viteter.

Med Venlig Hilsen
Bertil
Tlf 33-935566
Email: Bertil@mdb.ku.dk

UNDERVISER I NEURO-
ANATOMI/FYSIOLOGI
SØGES.

På Frederiksberg Tekniske Skole uddanner vi
Neurofysiologiassistenter.
Vi har brug for en lærer i Neuroanatomi/fysio-
logi til et nyt hold.

Fagtitel: Nerveanatomi/fysiologi
Lektionstal: 28 á 45 minutter
Periode: 11.10. til 17.12.1998
Honorering: ACIII -15%
Adresse: Stæhr Johansens Vej 7

2000 Frederiksberg

Mål for undervisningen: At eleverne opnår den
grundlæggende viden om nervesystemets funktion
som er relevant for en neurofysiologiassistent.

Skemaet kan indrettes efter dine øvrige aktivi-
teter. Vi plejer at bruge studerende fra ca. 9.
semester. Undervisningserfaring er godt, men
kræves ikke.

Kontakt planlægger John Austin, 3818 0253 (dir)

RASKE FORSØGSPERSONER
SØGES

I forbindelse med en videnskabelig undersøgelse
på Bispebjerg Hospital psykiatrisk afd. E, om-
handlende hjernens signalsystemer hos debuter-
ende skizofrene patienter, søges et antal raske
kontrolpersoner til 2 undersøgelses grupper.

Gruppe 1:
Undersøgelserne indebærer deltagelse i 2 SPECT-
skanninger, 1 MR-skanning, en neuropsykologisk
undersøgelse, en psykofysiologisk undersøgelse
og et interview.
Gruppe 2:
De samme undersøgelser som gruppe 1, dog und-
taget SPECT-skanningerne.

Forudsætninger for deltagelse:
Alder mellem 18 og 45 år. Du må ikke lide af
fysisk eller psykisk sygdom og ikke have misbrugs-
problemer. Begge dine forældre skal være psy-
kisk raske.

Undersøgelserne foregår på hverdage i dag-
arbejdstiden. Undersøgelserne på de enkelte
undersøgelsesdage varer mellem 3 og 7 timer.

Der ydes en ulempegodtgørelse (skattefrit) på
125 Kr. / time.

Kontakt venligst
læge Torben Mackeprang
Bispebjerg Hospital psykiatrisk afd. E
telefon 3531 2391
for nærmere oplysninger og tilmelding.

FØLGENDE BOG SÆLGES TIL
HELE STUDIET
Medicinsk Ordbog
GADs forlag 1994
dansk-engelsk og engelsk-dansk
Nypris 563, -
Sælges for 340,-
HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 8 og 9 eller 18 og 20

LÆGEVIKARIAT

Der er ledigt lægevikariat pr. 1. oktober 1999 på
Aalborg Sygehus på Ortopædkirurgisk afdeling.

Henvend dig i FADL’s sekretariat på Panum (tlf.:
35 39 26 41), hvis du er interesseret.

Med venlig hilsen
Torben Conrad, faglig sagsbehandler

DEMONSTRATOR TIL MAKRO-
SKOPISK STUDIESAL SØGES:

ARBEJDTIDEN ca. 50 timer pr. semester efter
vagtskema. Kan søges af stud.med.’er med et
godt kendskab til makroskopiske anatomi.

Timelønnen andrager for tiden 158,28 kr.

Ansøgningsskema, der rekvireres på instituttets
sekretariat, lokale 18.1.18/12. Panum Institut-
tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.N
tlf. 35 32 72 13 / 35 32 72 11, skal være indsendt
til Medicinsk Anatomisk Institut på ovennævnte
adresse senest:

TIRSDAG den 12. OKTOBER 1999, KL. 12.00.
Såfremt du ikke har hørt fra Instituttet
inden den 25. oktober 1999, er stillingen besat
til anden side.

UNDERVISER I
MIKROBIOLOGI SØGES.

På Frederiksberg Tekniske Skole uddanner vi
Audiologiassistenter og Neurofysiologi-
assistenter.
Vi har brug for en lærer i mikrobiologi til et nyt
hold.

Fagtitel: Mikrobiologi
Lektionstal: 20 á 45 minutter
Periode: 11.10. til 17.12.1998
Honorering: ACIII -15%
Adresse: Stæhr Johansens Vej 7

2000 Frederiksberg

Mål for undervisningen: At eleverne besidder
grundlæggende viden om mikrobiologi på områ-
der af relevans for arbejdsområderne.

Skemaet kan indrettes efter dine øvrige aktivi-
teter. Vi plejer at bruge studerende fra ca. 9.
semester. Undervisningserfaring er godt, men
kræves ikke.

Kontakt planlægger John Austin, 3818 0253 (dir)

VELBETALT
STUDENTERJOB
TILBYDES !!!!
Til videnskabeligt projekt søges medicinstude-
rende til manuel analyse af EKG’er.
Vi tilbyder ialt 600 timers arbejde til fordeling
mellem 4-5 personer.
Arbejdstid: Perioden oktober 1999 til januar
2000 (også i eksamens perioden).  Iøvrigt når det
passer dig !!!
Arbejdssted: Hjertecentret, Rigshospitalet, evt
hjemme hos dig selv !!
Løn: Særdeles god. 150 kr/time (B-indkomst)
Krav til dig: Det er vigtigt at du kan acceptere
rutinepræget arbejde og alligevel udføre dette
omhyggeligt. Det forventes, at du kan arbejde
min. 10 timer/uge.
Studerende med erfaring i EKG tolkning / der
har gennemført FADL’s EKG kursus foretræk-
kes, men alle interesserede opfordres til at hen-
vende sig – allerhelst via e-mail, men det er også
o.k. at ringe.
Med venlig hilsen
Lene Holmvang, læge, klinisk assistent
Hjertecentret 2141, Rigshospitalet
2100 København Ø
e-mail:  lene.holmvang@dadlnet.dk evt. telefon :
3545 2874

BØGER SÆLGES
Medicinsk kompendium 14. Udgave (den næstsidste)    1000,-
Pathology (Rubin og Farber) 1. Udgave
Retsmedicin og medicinallovgivning (Simonsen) 8. Udgave Memo medica, 4. Udgave
Medicinsk Embryologi (Matthiessen og Egeberg) 1. Udgave
Textbook of Medical Physiology (Guyton) 7. Udgave Lecture Notes on Tropical Medicine (Bell) 3. Udgave
Medical Microbiology (Murray et al) 1. Udgave
A Coulor Atlas of Tropical Medicine & Parasitology (Peters og Gilles) 3. Udgave
Basic and Clinical Pharmacology (Katzung) 4. Udgave
Molecular biology of the cell (Alberts et al) 3. Udgave
Psykiatri, en tekstbog (Welner, Fadl´s forlag) 2. Udgave
Bevægeapparatet, Anatomi 1 (Andreassen og Bojsen-Møller) 7. Udgave Color Atlas of Physiology (Despopoulos)
3. udgave
Ring og byd Louise Behrend, Tlf 3535 5525/3531 2775 Søger 50209861

ANNONCER
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FRIVILLIGE FORSØGS-
PERSONER SØGES.

Vi har udviklet en metode, der kan belyse om-
sætningen af nogle af de proteinstoffer, der regu-
lerer blodets evne til at koagulere, og vi er nu
interesserede i at undersøge om mænd og kvin-
der omsætter disse proteiner forskelligt. Vi sø-
ger derfor et antal yngre mænd, der kunne være
interesserede i at deltage i en sådan undersø-
gelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et
mærket proteinstof, samt et antal  blodprøver
taget i løbet af de næste 2 timer. Undersøgelsen
foregår på Bispebjerg Hospital, og der vil være
mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste
og andre eventuelle udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere om under-
søgelsen bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3701 eller 48296462
Tlf. (privat): 44980818

7 MANDS FODBOLD!

Jeg er ved at starte et 7 mands hold som skal
spille indendørs nu til vinter og i en af Dansk
Arbejder Idræts Forening serier til foråret.  Hvis
du er interesseret i at spille, mest for sjov, så
skriv en E-mail til ulrik@studentergaarden.dk
hurtigst muligt.

Ulrik (401)

FORSVARET  SØGER
KOMMENDE LÆGER

Forsvaret tilbyder lægestuderende, der består
kandidat eksamen inden 30 Juli 2000, at blive
uddannet til reservelæge i forsvaret på
værnepligtslignende vilkår.

Uddannelsen består af to dele, og begynder
hvert år i februar og august og varer i alt 11
måneder.
Første del varer fem måneder og foregår på
Forsvarets Sanitetetskole, Jægersborg kaserne
nord for København.
Anden del varer 6 måneder.  Heraf foregår de
første fem måneder ved et af hærens regimen-
ter, der uddanner sanitetsenheder.   Den sidste
måned er igen ved Forsvarets Sanitetetsskole.
Du får løn under hele uddannelsen i form af
værnepligtsløn i de første fire måneder. Løn som
sergent i den femte måned, og
overenskomstmæssig lægeløn + tillæg i de sidste
seks måneder.
Såfremt du ikke har aftjent værnepligt vil du få
løn som værnepligtig løjtnant i de sidste seks
måneder.
Du kan få fordel ved valg af turnusamt jf.
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 279.

Yderligere oplysninger kan fås ved Forsvarets
Sundhedstjeneste på tlf. 39 77 12 63 INFO-cel-
len, hvor der kan opnås kontakt med en af forsva-
rets læger.
Eller ved kontakt Forsvarets Værnepligt & Re-
kruttering (FVR) tlf. 44 68 21 77  lokal 5120,
Brochurer og ansøgningsskema rekvireres ved
FVR på tlf. 44 48 21 22 (man-fre 1000-1500 eller
Fax 44 66 02 97.

Ansøgningsskema indsendes til,
FVR, Rekrutteringssektionen
Flyvestation Værløse, Postbox 145
3500 Værløse.
snarest og inden 4 November 1999.

Foredrag og diasshow om Siriuspatruljen

Den 7. Oktober kl. 16–18

Einar Lundsgaard Auditoriet

Fri entré

Arrangør: Mediateket

ANNONCER & MEDIATEKET



10

Bestyrelsens arbejde
I 1998 og starten af 1999 har på udgivelsessiden
betydet arbejdet med at færdiggøre en del længe
ventede projekter (psykiatri, farmakologi mv.) Sam-
tidig er en del projekter, der måske længe har været
igangsat, bragt længere frem mod udgivelse og ende-
ligt er flere nye projekter blevet udtænkt og opstartet.
Det kribler i fingrene for at skrive om flere af ide-
erne og nyopstartede projekter, som I med garanti
ville bifalde, men udgivelsen ligger måske to år frem,
så I må vente. Det generelle ambitionsniveau blandt
bestyrelsen og de associerede samt blandt forlagets
ansatte er højt - både hvad angår volumen  (forlaget
skal på sigt udgive flere bøger) og kvalitet (review af
nøglebøger, priser der er lavere end konkurrenter-
nes mv.) I forhold til tidligere har vi i højere grad
fokuseret på layoutet af vores bøger. Ambitions-
niveauet er fulgt op af en stor arbejdsindsats og en
bevidsthed om, at en ide intet er værd, hvis ikke
virksomheden har kapacitet til at forfølge den. Vi
har således løbende associeret nye, energiske
stud.med´ere og pensioneret dem, der havde mistet
pusten. Holdningen er, at vi ikke sidder her for at
drive studenterpolitik, men for aktivt at deltage i
det redaktionelle arbejde. Og det skal ingen hemme-
lighed være, at det ofte er det, der overbeviser for-
fattere om at skrive for os, frem for vores større
konkurrenter.
På det IT-mæssige, har forlaget pr.1.9.99 fået et
hjemmeside, og vi har fået vores link på DADLNETs
hjemmeside.

Ny direktør
D.22.12.98 opsagde vores direktør gennem 30 år,
Hans Jespersen, sin stilling pr.31.1.99, dog således,
at januar skulle bruges på ferie. Der blev afholdt
hastebestyrelsesmøde mellem jul og nytår, hvor det
blev besluttet pr. 4.1.99 midlertidigt at ansætte en
yngre civilingeniør til at drive virksomheden, få den
bragt ind i det 2000! århundrede EDB- og
ledelsesmæssigt samt varetage især den økonomiske
side af virksomheden. Altsammen indtil vi kunne få
ansat en permanent direktør efter behørig annonce-
ring og ansættelsessamtaler mv. en gang i foråret.
Civilingeniøren, Henriette Molberg Hansen, havde
imidlertid to ulemper; hun havde absolut ingen bran-
chekendskab og så var (er) hun undertegnedes sviger-
inde. Såvel i ansættelsen som i bedømmelsen af hen-
des resultater var jeg naturligvis inhabil. Fra januar
til maj blev de lagerstyrings- og ledelsesmæssige,
bogholderi- og revisionsmæssige sider af virksomhe-
den vidtgående moderniseret, inden vi pr.1.5.99 an-
satte en ny direktør med forlæggerbaggrund. Direk-
tøren, Jan Frejlev, kommer fra Gyldendals uddan-
nelsesafdeling, og med ham har vi fået en samarbejds-
partner, der allerede nu har forstået, at bestyrelsen
og de associerede er en gruppe aktive, interesserede
og - i al beskedenhed - dygtige unge mennesker, der
synes forlagsvirksomhed er en udfordring, værd at
bruge deres fritid på. Med ham har vi fået en direk-
tør, der spiller med åbne kort, uddelegerer ansvar,
deler al information og som forstår at udnytte, den
ressource bestyrelsen og de associerede udgør, og
som har et opdateret netværk inden for forlags-
branchen.

Udgivelser
1998 var rekordår for forlaget målt i antal udgivel-
ser - 24 nye titler eller udgaver. Trenden er fortsat i
1999. Vi har som altid forsøgt at finde nicher, hvor
der mangler danske lærebøger, hvor lærebøgerne er
for store, for gamle, hvor der mangler kortfattede
eksamensrettede kompendier, eller hvor der på an-
den måde mangler alternativer. Desuden har vi for-
søgt at tilgodese de yngste læger, evt. i form af
udgivelser rettet mod såvel studenter som yngre
læger. En sidste målgruppe er ergo- og fysioterapeu-
ter.

Eksempler på udgivelser er :
„Ortopædisk kirurgi“ i 4.udgave, er et eksempel på
bogen rettet såvel mod studenten og den yngre læge.
„Psykiatri. En lærebog om voksnes psykiske syg-
domme,“ var ment som et kortfattet alternativ til
den grå mursten fra Munksgaard; noget som de stu-
derende tog til sig fra første færd. Vi var derfor
spændte på modtagelsen af makkeren i serien, „Børne-
og ungdomspsykiatri“, som for nyligt er udkommet;
foreløbigt med rosende anmeldelser i Ugeskrift for
Læger. „Kompendium i farmakologi“ er et eksempel
på det eksamensrettede kompendium, som de stude-
rende - bedømt ud fra salget - har fundet behov for.
Til samme fag er netop i denne uge udkommet „Basal
og klinisk farmakologi“. Konceptet for denne bog er,
at alle kapitler er skrevet i fællesskab af klinikere
(læger) og farmakologer. Dette er unikt, også i inter-
national sammenhæng, hvor
hovedparten af bøgerne er skre-
vet af folk, der ved en masse
om teoretisk farmakologi, men
som ikke er læger, og derfor
ikke behandler patienter. Ek-
semplet på bogen til den yngre
læge er „Praktisk Praksis“ -
skrevet af en praktiserende
læge - til turnuslægen i prak-
sis. Den er udformet som en
alfabetisk opslagsbog med for-
slag til behandling af alt fra
høfeber til udstedelse af atte-
ster.

Økonomi
Forlagets konservative
regnskabsprincipper tilfølge vil
et år med mange/dyre udgivel-
ser betyde mange regninger,
stor afskrivning og deraf et
relativt dårligt årsresultat.
Set i lyset af, at det var re-
kordår med 24 udgivelser er
årsresultatet på 278.387kr. til-
fredsstillende.

Prognose for 1999
I anden halvdel af 99 har vi
udgivet flere meget dyre pro-
jekter („Basal og Klinisk Far-
makologi“), andre ligger hos
bogbinderen („Sundheds-

FADL´s Forlag
FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S

ÅRSBERETNING 1998-1999
FRA FADL, KKF�S GENERALFORSAMLINGS PKT. 5, ODENSE, D.23.9.1999

videnskabelig Forskning“, og „Dermatologi og vene-
rologi“) og flere lurer omkring årsskiftet. En bog til
f.eks. 800.000 kr. udgivet  d.21.december afføder
naturligvis en stor regning (trykkeri, forfatter, bog-
binder o.s.v.) og afskrivning i 1999. Salget vil dog
først være mærkbart i år 2000, så årsresultatet for
1999 vil afhænge meget af, hvornår flere af disse
bøger bliver udgivet. Udskydelse af udgivelsesdagen
for et eller to projekter kan således let medføre, at
et underskud på 500.000 kr. bliver vendt til et over-
skud på 500.000 kr.

Bestyrelsen bestod indtil d.23.4.99 af
Charlotte Green Carlsen
Marianne Ørum
Nikolaj Eldrup
Klaus Kesje
Michael Dall
Thomas Knutzen, formand

Efter generalforsamlingen d.23.4.99
Stine Søndergaard
Rasmus Ripa
Klaus Kesje, næstformand
Sune Laugesen
Michael Dall
Thomas Knutzen, formand

Med venlig hilsen,
Thomas Knutzen, bestyrelsesformand

INDRE ORGANER
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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 henven-
delse – 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 18.00-23.00
Husk !
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk
at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Hilsen VB

MEDDELELSER FRA
VAGTCHEFERNE

Træffetider uge 39
Onsdag den 29. sept. 16.00-17.00

Fredag den   1. oktober 16.00-17.00
Mandag den 4. oktober 16.00-17.00 (uge 40)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Tele-
fonnummeret 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 e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan  skrive
til os på følgende adresser:  lv@fadl.dk og cm@fadl.dk

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de hold,
der søger nye medlemmer, på vores spritnye hjemme-
side. 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 & CarolineMøller
Vagtchefer

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 20/9-1999 � 26/9 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 11 14 10 8 8 17 13 81
07-15
udækket 3 0 0 1 0 0 0 4 4,5
15-23
bestilt 19 16 14 11 14 10 7 91
15-23
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 24 17 18 17 17 9 13 115
23-07
udækket 0 0 1 0 0 0 0 1 0,8
ialt
bestilt 54 47 42 36 39 36 33 287
ialt
udækket 3 0 1 1 0 0 0 5 1,7

dæknings % 94 100 97 97 100 100 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 20/9 - 1999 � 26/9 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 4 4 5 6 6 6 6
Arbl. Vagter 12 13 15 17 18 18 18 111
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.

INTENSIV HOLD  4402
mangler 2 nye til indsupplering i oktober må-
ned.

Nye krav: Nu kun 6 vagter pr. måned.

Vi er 15 på holdet, 5 kvinder og 10 mænd, som
tager ca. 8 vagter pr. måned. Vagterne ligger på
hverdage som aften- og natte-vagter, samt lør-
dag og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og
nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede pa-
tienter fra  neonatale hjerteoperede, over
cororonar by-pass 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 me-
get 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 alminde-
lige patientovervågning, mulighed for at over-
være 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 måne-
der) 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 (bortrejst til den 23. sept. 99)

Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. sept. 1999 Kl.
12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket  forefin-
des.

ASSISTENT SØGES TIL
SPECIALLÆGEKLINIK

Assistent søges til speciallægeklinik (helst anden-
delsstuderende). Klinikkens funktionsområde lig-
ger indenfor lungesygdomme og allergiudredning
/ behandling. Der bliver tale om 1-2 timers ar-
bejde, mandag, onsdag og fredag, fra kl. 8.00 til
9.00 (10.00). Arbejdet består udelukkende af
allergivaccinationer og varer indtil jul.

Ansøgning: Sendes til Vagtbureauet senest 29.
september 1999 klokken 12.00.

ANNONCER

Vagtbureauet fortsætter på næste side
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Vagtbureauet fortsat

AFDELINGSHOLD 4404
søger 7 medlemmer.
Fast ventilatørhold til Intensiv Terapiafdeling
4131 - Rigshospitalet
Afdelingen er en multidisciplinær intensivafde-
ling 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 vag-
ter er på 8 timer.

Kvalifikationer: Minimum 150 VT-timer. Des-
uden at du via fleksibilitet, ansvarsbevidsthed
og godt humør kan indgå i et positivt samar-
bejde med det faste personale. Det er en fordel
hvis du har erfaring med børn og / eller allerede
har haft vagter i afdelingen.

Det er et krav at du kan deltage i holdmødet den
19. oktober 1999 kl. 20.00.

Deltagelse i to ulønnede følgevagter á ca. seks
timers varighed forudsættes.

Du skal kunne tage 5  vagter pr. måned.

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

Ansøgningsfrist: Onsdag den 13. oktober
1999 kl. 12.00. Afdelingen vil efterfølgende have
mulighed for at vælge mellem de kvalificerede
ansøgere.

Yderligere information: Holdleder Rune
Mogensen, tlf. 46 36 53 23 / 40 10 03 97

VAGTBUREAUET
SØGER���

Til Vagtbureauets vagtafdeling søges snarest en
stud. med. til oplæring som tilkaldevikar.

Arbejdet vil bestå i administration af vagt-
bestillinger og besættelse af vagter i henhold til
gældende instrukser og forretningsgange samt
deltagelse i afdelingens forefaldende arbejde.

Løn- og arbejdsforhold følger HK-stats-
overenskomsten som de øvrige medarbejdere i
afde-
lingen. Du indplaceres på det løntrin, der ligger
tættest på SPV-timelønnen.
Lønnen udbetales bagud som timeløn. Lønudbe-
taling foregår p.t. hver 4. uge. Pr. 1. maj 2000
forventes overgang til månedsløn. Udover grund-
løn ydes diverse ulempetillæg.
Feriegodtgørelse vil blive beregnet i henhold til
HK-overenskomsten.

Stillingen kan søges af alle medlemmer af FADL.

Skriftlig ansøgning fremsendes til Vagtbureauet,
att. Helen Bilde, Blegdamsvej 4, 2.sal, 2200
København N, senest den 6. oktober 1999.

VENTILATØRHOLD 4607 -
NORDSJÆLLAND.

Grundet stor studieaktivitet på vores stabile
hjemmehold, søger vi indsupplering af 1 nyt hold-
medlem .
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 katheterskift, daglige indkøbsture etc. Vi får
i dagtimerne ca. 5 timers ekstra hjælp til løft
m.m. af andet personale.

Kvalifikationskrav: Min. 150 vt-timer, gerne
nogen intensiv og psyk. er-faring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 5 vagter mdl. og desuden
skal du have kørekort. Skal helst kunne blive på
holdet i 2 år.

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

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

Ansøgningsfrist : Torsdag den 30.sept. 1999 på
vagtbueauet kl.12.00.
Yderligere oplysninger Peter TLF: 44 95 92 09.

Medicinsk Studenterråd
REFERAT FRA STUDENTER-
RÅDSMØDE D. 14.9.99

Fremmødte: Ej noteret, men særlig velkommen til
Kristianne(1.), Anette(7.)
og Alexander(11.).

1. Valg af dirigent: Peter H. udpegede sig selv
Valg af referent: Birgitte R. modtog modvilligt valg

2. Nyt fra semestrene:
5.: Flere hold er lagt sammen pga. mangel på under-
visere. Vi besluttede at
gøre opmærksom på vores utilfredshed med denne
løsning på Studienævnsmødet.
1.: Der blev indleveret telefonliste fra 1. semester
HR, som er i gang med at lave en fest

3. Formandssituationen: På opfordring modtag Jens
Ulrik valg. (Jubi). Han
overtog herefter dirigent hvervet. Klara fortsætter
som talsmand i Studienævnsgruppen.

4. Vaccinationer: Der er kommet respons fra Serum
Instituttet. Vi er fortsat enige om at stud. meder
ved påbegyndelse af fase 2 bør tilbydes Hepatitis B
vaccine. Det blev anført, at det er kutyme i andre
lande. Birgitte og Katrine arbejder videre med et
financieringsforslag, i første omgang må det søges at
udlægge det til klinikudvalg. Sponsorer var der
delte meninger om, så vi prøver det andet, før vi
tager diskussionen.

5. Cellebiologi og med.+kir.: et forslag fra fagråds-
dagen om  at ophæve kravet om at visse prøver skal
bestås i samme termin (cellebelle spot og skr.; med
skr. og mdt., samt kir skr. og mundtlig) blev støttet
og skal fremføres på studienævnsmødet d. 6. okto-
ber.

STUDENTERRÅDSSEKRETÆR
SØGES.

En stud. med. med studenterpolitisk interesse, eller
latent studenterpolitisk interesse, søges til div. små-
jobs tre til fem timer ugentligt.
Arbejdet består af referatskrivning, MOK-indlægs
produktion, opdatering af hjemmeside, planlægning/
udførsel af valgkamp, samt skrivning af politiske
oplæg „på bestilling“. Hver tredje tirsdag skal ar-
bejdstiden lægges fra 15-18, nemlig til studenterråds-
møderne, de øvrige uger kan der planlægges frit.
Løn: ca.SPV takst.

Studienævnsrepræsentanterne sørger for at Gret
emodtager papirerne rettidigt (ikke?).

6. Semesterudvalgene.
1.-2.: Arbejder nu med evaluering
3.-5.: Det halter med SAU, ellers skrider det frem.
6.-9.: De studerende tages ikke seriøst, information
tilbageholdes.
10.-12.: Har holdt internatsmøde. Vi håber at vores
rep. i dette udvalg
kommer til MSR møde en dag.
Følgegruppen: Der kommer måske et udspil om
kompetencebeskrivelser snart.

7. Eventuelt. Jens Ulrik prøvede at lukke mødet
pga. det fremskredne tidspunkt med følgende blev
nævnt:
Der mangler en til dispensationsudvalget (Bue over-
vejer det). Der mangler en i følgegruppen (nå). Der
mangler en rep. i 6.-9- semester udvalget
(Alexander overvejer det). Katrine fortæller at Nu
er det Nok snart er på banen igen. Vores opslag om
Studentersekretær har ikke ledt til nogle
ansøgere, vi prøver igen.
Venlig hilsen Birgitte

Kvalifikationer: Tidligere politisk engagement, kend-
skab til tekstbehandling samt hjemmeside opdate-
ring en fordel.
I første omgang forventes ansættelsen at forløbe 16
uger.
Ansøgningsfrist: Morgenpost fredag d.5.10.99, max
en A4side. Ansøgningen stiles til:
MSR, c/o Birgitte Rode, Holmbladsgade 60, 2.th,
2300 Kbh S.
Ansættelsessamtaler umiddelbart efterfølgende

DET MEDICINSKE STUDENTER-
RÅD HAR BRUG FOR NETOP
DIG:
Indkaldelse til opstillingsmøde!

På grund af det forudstående universitetsvalg skal
vi lave opstillingslister.
Møder finder sted i forlængelse af  fællesmødet:

Tirsdag, den 5. oktober 1999, kl. 15.30

FADL’s mødelokale 1.2.15

Dagsorden:

1. Formalia
2. De styrende organer, orientering
3. Opstilling til studienævn
4. Opstilling til Fakultetsrådet
5. Planlægning af valgkamp
6. Eventuelt

Så, hvis du interesseret i at høre mere omkring
vores indflydelsesmuligheder og det forudstående
valg og har lyst til at gøre dig gældende i et af
disse organer –mød op!
Vi glæder os til at se dig!

VB & INDRE ORGANER
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IMCC

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Den chockerende historie om en fremmed-
gjort 14-årig pige (Nastja Brunkhorst) som,
sammen med sin kæreste (Thomas Hau-
stein), bliver afhængige af heroin og in-
volverede i prostitution for at financiere
deres narko i 80'ernes Berlin. David Bo-
wie viser sig kort i filmen.

Kom og nyd den dejlige narkostemning med
vores 16 mm projektor.
Længde: 2 t 10 min
Format: 16 mm
Optaget: 1982
Soundtrack: David Bowie

Program for efteråret '99:
30.09 Christiane F
07.10 Kung-Fu - FEST
14.10 Dead Man
21.10 Citizen Kane
28.10 American History X
04.11 Ed Wood Temaaften
11.11 Livet er Smukt
18.11 Vildspor
25.11 The Matrix
02.12 A Wonderful Life

HUSK FEST I NÆSTE UGE!!!

En film af Uli Edel

Christiane F.
Torsdag den 30. sept. kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 45
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

ULANDSHJÆLP�
ORGANISERET NÆSTEKÆRLIG-
HED???

IMCCs ulandsgruppe inviterer alle interesserede til
ulandsseminar d. 5.-7./11.-99.

Hvorfor donerer I-lande hvert år mange milliarder
til ulande, og hvorfor er der så mange mennesker,
der hvert år rejser til ulande for at arbejde til dårlig
løn og primitive levevilkår???
Svaret er måske enkelt og åbenlyst for de fleste: ”Vi
må jo hjælpe…”, hvilket også er ganske sandt; men
vidste du, at
 I-landene rent faktisk får de donerede penge TRE-
FOLD tilbage via gældsbetaling og eksport til ulan-
dene?
Og hvad med os/dem der rejser ud? Hvad forventer
vi/de angående, hvordan hjælpen skal modtages? Skal
det være på vores eller på deres præmisser? Hvor
meget skal vi ”finde os” i deres kultur, og hvor me-
get skal vi påføre dem vores kultur?
Vil de have vores hjælp?

Seminaret vil bl.a. omhandle forholdet mellem
bistandsyderen og modtageren: I hvilken ånd gives
hjælpen, -hvad forventer den hjælpende og hvordan
modtages hjælpen rent faktisk.
Jørn Eskildsen (cand.pæd. og forfatter) vil komme
og holde fordrag om ovennævnte, herunder omtale
ulands hjælp som ”omsorg eller omklamring?”.

Thyge Christensen, manden der cyklede til Bur-
kina Faso og boede i en lille landsby i flere år,

SÅ INDKALDES DER TIL
MÅNEDSMØDE FOR IMCC

Torsdag d. 30. Sept.
Kl. 19.30 på IMCC-kontoret  (overfor datasalen )
Der skal blandt andet vælges ny kasserer. Der er
p.t. to opstillede, så det tyder på et spændende
valg. Evt. interesserede i kasserer-posten kan hen-
vende sig til lokalformanden, Line Gisselmann, på
E-mail: giss@mdb.ku.dk
Derudover er der mange andre spændende sager
på programmet, så alle interesserede – nye som
gamle – er velkomne. Det er aldrig for sent at
blive IMCC´er – og alle fase 1 ´ere er også mere
end velkomne.
Med venlig hilsen  Line Gisselmann, lokalformand
IMCC-Kbh.
Dagsorden:

1) Formalia
2) (Kamp-)valg af kasserer
3) Nyt fra grupperne
4) Nyt fra Louise (sekretær)
5) Nyt fra lokalformandinden
- DUF
- Infoaften d. 7. Okt. / PR
- Referat fra bestyrelsesmødet
- Julefrokost-udvalg
6) Nyt fra landsformanden
7) GA 2001
8) General Forsamling d. 29.-31. Oktober
9) Deltagere til EOM i marts
10)  Evt.

PRÆKLINISK UDVALG HOLDER
MØDE DEN 1. OKTOBER KL.
14.00 PÅ IMCC-KONTORET !

Evt. interesserede er meget velkommen til at møde
op og høre nærmere om, hvad vi laver i gruppen.
Rapporter fra sommerens ophold kan afleveres hos
IMCC’s sekretær i kontorets åbningstid !

kommer og holder sit fordrag: ”Hvor ligger ulan-
det?”, som bl.a. handler om: Hvem er ulandet…dem
eller rent faktisk os? Er vi de kloge eller er det dem?
Han fortæller ud fra egne erfaringer og fra afrikan-
ske fortællinger.
Vi håber, at de kan inspirere os til en god diskussion!
ULANDSHJÆLP…
ORGANISERET NÆSTEKÆRLIGHED???

Tid:       Fra fredag d.5/11 til søndag d. 7/11-99
Sted:      I en hytte i Hammel midt i skoven
Pris:       250,- (inklusiv transport, kost og logi)
Max:      40 deltagere (så meld dig til i god tid)
Sidste tilmelding:  29/10-99

”Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over
for den jeg vil hjælpe, og dermed må jeg forstå, at
dette med at hjælpe ikke er at ville beherske, men
at ville tjene. (Søren Kierkegaard)

Har vi vakt din interesse så henvend dig til os for
yderligere information og tilmelding.
IMCCs ulandsgruppe
Gitte og Simon Højen Tlf. 86 18 57 27
Louise Clemmesen og Mads Krarup Tlf. 86 13 22 61
Mkrarup@get2net.dk

INDRE ORGANER
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Basisgrupper

SOLAN & LUDVIG
INVITERER PÅ MIDDAG

Vi møtes på Gråbrødretorv torsdag den 7. oktober
kl. 19 og bestemmer spisested etter stemning. Ta
med godt norsk humør og gjerne en dansk venn… Det
hadde vært gøy å samle troppene! Vi ses!

Hilsen Camilla & Kaja (Spm: 32 88 63 14)

MEDICINSTUDERENES FRI-
LUFTSFORENING BYDER VEL-
KOMMEN !

Vi er en gruppe studerende, der er i gang med at
danne en forening, hvor der med jævne mellemrum
vil blive mulighed for at skifte bøgerne ud med jord
under neglene og vind i håret.
Foreningen kommer foreløbig til at bestå af 3 under-
afdelinger :
- Jagt. Vi vil arrangere ture til skydebanen
for at maksimere træfsikkerheden, og desuden vil vi
arrangere jagtture til lands, til vands og i luften.
- Fiskeri. Forskellige aktiviteter vil blive
arrangeret, fx Øresunds-kutter til at fange
nytårstorsken, eller hvad der nu ellers bliver taget
initiativ til.
- Andre aktiviteter. Kanoture, vandreture etc.
(Alle forslag er velkomne).

Da jagtgruppen pt. er den mest velorganiserede, er
det også den, der byder velkommen til første aktivi-
tet, nemlig en tur til skydebanen på amager onsdag
d. 29/9-1999. Vi mødes kl. 16.00 ved svingdøren på
Panum. Der er plads til 7 i Land Rover´en, men
ubegrænset plads på skydebanen.

Da foreningen på nuværende tidspunkt ikke officielt
er stiftet, vil der ved senere lejlighed blive indkaldt
til generalforsmaling.

Med venlig hilsen

Bjørn Reseke (404) tlf. 48240039 og Thomas Kjærem
Nielsen (402) tlf. 35363596

NB: Vi må desværre aflyse havjagten d.16-17/10-
1999, da vi ikke kan gå på vandet. (Ingen båd).

SATS
Studerendes anestesiologiske og
traumatologiske selskab

Vi er en gruppe medicin-
studerende, der den 13.
September 1999 afholdte
stiftende generalforsam-
ling i vores nye forening
SATS. Vi interesserer os
specielt for anestesiologi
og traumatologi og mødes
derfor den første onsdag i
hver måned. På møderne
vil der hver gang være et
oplæg fra en af foreningens
medlemmer om emner som
væsketerapi, prehospital
behandling, traumecentre,

shockbehandling osv. Endvidere vil vi på møderne
planlægge udadrettede aktiviteter, såsom besøg på
Forsvarets Sanitetsskole, Traumecentret RH,
redningshelikoptere mm. I skrivende stund har den
første af denne type aktiviteter fundet sted, nemlig
TraumeTeamTræning på Traumecentret RH, hvor vi
havde mulighed for at være med som observatører.
Vi vil også arrangere fordrag med folk, der har noget
spændende at fortælle som fx lægerne fra læge-
ambulancen, koordinerende læger i katastrofe-
beredskabet osv.
Det koster kr. 30,- at være med i foreningen per
semester og vi mødes næste gang onsdag 6. oktober
kl.16.00 i 1.2.15(FADL mødelokale), så hvis du sy-
nes, ovenstående lyder spændende så kom glad.

Mvh SATS
Sats@hotmail.com

KRISTNE MEDICINERE!

Så har Jutta bagt kage igen!!!!
Næste møde er ONSDAG d. 6/10 Kl.
19:30
Vi får besøg af Claus Grønbæk
(studentersekretær).
Hothers Plads 1, 3.th, Kbh. N

Temaet til ovenstående aften (6/10) bliver:
“JESUS- mere end blot en stor historisk person?!”

(kontaktperson: David: Straarup@mdb.ku.dk)

HOMØOPATISK
TEMAWEEKEND

Weekenden den 9. og 10. oktober 1999
kl. 9:00 - 17:00i Lundsgaard Auditoriet

Som et led i debatten om den alternative medicins
vilkår i Danmark har GIM inviteret to ledende ho-
møopater fra England.

Dette er en enestående lejlighed for medicinstude-
rende til at få en grundig og saglig introduktion til
den klassiske homøopati, og måske få svar på mange
spørgsmål der dukker op undervejs i medicinstudiet,
som man ikke normalt vil kunne få svar på.

For muligvis at pirke til din nysgerrighed, kommer
der her et lille indblik i homøopatiens verden:

Homøopatien blev i sin tid genopdaget af den tyske
læge Samuel Hahnemann. Homøopati kommer af det
græske “omeos”, der betyder lignende og “pathos”
der betyder lidelse. Homøopati betyder altså “at
behandle med noget der fremkalder en effekt der
ligner lidelsen”.

I sin bog “Organon - lægekunstens værktøj” der blev
udgivet i 1810 fremlagde Hahnemann de homøopati-
ske principper som han igennem 20 år havde samlet
sig på ægte empirisk vis.

Kort opsumeret hævdede og påviste Hahnemann at

1) En medicinsk helbredelse sker i overensstemmelse
med visse love for helbredelse, som findes i naturen.

2) Ingen kan helbrede uden brug af disse love.

3) Der findes findes ingen sygdomme som sådan - kun
syge individer.

4) En sygdom er altid dynamisk af natur, så derfor
må lægemidlet også være dynamisk hvis det skal
kunne helbrede.

5) Patienten behøver kun et specifikt lægemiddel og
ikke andre på et hvert givet stadie i sin sygdom. Han
bliver kun helbredt, hvis man finder dette specifikke
lægemiddel - ellers bliver hans tilstand i bedste fald
kun midlertidigt lindret.

Vil du vide mere - så kom og vær med  den 9. og 10.
oktober. Du er meget velkommen,og så er det til og
med GRATIS.

Litteratur:
Organon - lægekundskabens værktøj af Hahneman
Homøopati - fremtidens medicin af George Vitoulkas.
MVH GIM/Katrine

Ladies and
Gentlemen:
MedicinerRevy
2000
Productions
proudly
presents:

MEDICINER REVY�EN ÅR
2000
-så bliver det ikke sjovere�

Ja, drenge og piger, så starter vi for sjette gang i
nyere tid med at lave mediciner-revy her på Panum.
Som sædvanlig er det åbent for alle, der skulle have
lyst og ikke er bange for at lægge et stykke arbejde
i noget andet end pensum-beskrivelsen, anatomien
eller citronmånesyre-cyklus…
Første møde bliver i Studenterklubben tirsdag d. 5/
10 1999 og tidspunktet bliver klokken 19.00. Her vil
vi præsentere os for hinanden, informere om dato’er,
steder og tidspunkter, samt brainstorme, hvis vores
ensporede hjerner magter det.
Det andet møde bliver onsdag d. 13/10 samme tid og
sted.
Første hyttetur bliver i weekend’en d. 29-31/10.
Vi har premiere d. 16/2 år 2000 og regner med at
bruge i hvert fald 14 dage non-stop inden da, så hvis
du skal ned og blære dig som skiguide i Val Thoréns
på det tidspunkt, så lad være med at involvere dig
for dybt (i din næste).
Der bliver også rig lejlighed til at melde sig til visse
undergrupper så som Hygge og Hytte, Økonomi og
Pr & Porno.
Det kræver ingen specielle talenter at være med –
det er dog sjovt, hvis du kan jonglere med pudler,
imens du spiller på sækkepibe…
På vegne af Revygruppen:
Bitten ”Big Mama” Dybdal, Søren ”Mumfgir” Tetens
Hoff, Anders ”Den sovende Troldmand” Clemmensen
og sidst (og mindst) Jakob ”Mendoza” Huusom.

RUS NEWS! ØKO!
Overskudet fra dette års rusture beløber sig til kr.
400,- pr. hold.
Pengene udbetales til rusgruppernes ØKO reps.
torsdag d. 30.9.99 kl. 16:00
i klubben.
Til russernes information kan det her oplyses at
depositumregnskabet endnu
ikke er afsluttet, men at det forventes at ske i
løbet af oktober.
Overskudet fra det regnskab udbetales derfor først
engang ca. primo november.

ØKO-Hejsa fra Louise Lau

INDRE ORGANER
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SCOREBOG 1999/2000!
Til fase II!!!

Der er mulighed for at få taget billeder til scorebogen på følgende tidspunkter:
Onsdag d. 29/9 mellem kl. 16.00-16.30 Fredag d. 1/10 mellem 16.00-17.00 (der er jo lang fredagsbar!!!)
Er i forhindret i at komme til disse tidspunkter, vil det være at foretrække at i tager billedet selv,
vedlægger en tegning og en holdliste, og sender det til os på nedenstående adresse. Evt. kontakt os for at lave en aftale.

Fotograferingen foregår udenfor foran studenterklubben.

Til alle!!!
Scorebogen koster kr. 50,- og de enkelte holdrepræsentanter står for bindende tilmeldinger og opkrævelse af penge. Tilmeldingslister og penge kan afleveres enten mandag
d. 4/10 kl. 11.00-13.00 eller tirsdag d. 5/10 kl. 12.00-14.00, hvor vi kan træffes i studenterklubben. Betaling og tilmelding kan ske på andre tidspunkter efter aftale.

Med venlig hilsen: Camilla (303), Benjamin & Thomas (407) Kontakt til scorebogsudvalget: Thomas e-mail: smeden@mdb.ku.dk
Benjamin tlf./fax: 35820011
David Benjamin
Rådmandsgade 48A, 1. Th.
2200 Kbh. N

ÅBENT BREV TIL
PANUMKANTINEN V/KIRSTEN
HJELMS

Klage over lukkepolitik eller mangel
på samme i Panumkantinen oplevet
den 27. september klokken 14.56.30
Panumkantinen - I vores allesammens elskede aver-
sion - har gjort det igen; været kundeorienterede og
haft servicesind. Jeg kan kun være imponeret over
jeres entusiasme og den energi I lægger for dagen i
jeres bestræbelser på at være den bedste kantine på
Panum. Min oplevelse i dag må dog siges at ligge lidt
ud over jeres sædvanlige bestræbelser.

Jeg sad på min pind på Medicinsk Databehandling og
blev lidt kaffetørstig. Jeg tog et hurtigt blik på skærm-
ens ur. 14.54 Uret er automatisk instillet iforhold til
vores server, som igen hver time stiller sit ur i for-
hold til en tidsserver, der hvert minut opdaterer sin
tid fra cerns atomur. Jeg var derfor sikker på at
klokken var 14.54 og at jeg kunne nå ned i kantinen
fra min plads i 9.2.12. Da jeg kom ned i kantinen så
jeg på uret der hænger lige inden disken: 14.56. Det
meste af skranken var lukket af, men jeg kunne se, at
jeg kunne komme til at købe kaffe og en kage hvis jeg
fik lyst.
I enden af køen stod en kantinedame i sit lyserøde
kantinedametøj og så egentlig ikke ud til at lave ret
meget, selv om hun havde en lyserød karklud i højre-

hånd. Da jeg nærmede mig køen vendte hun sig om
mod mig og sagde:
- Kantinen var lukket.
Jeg sagde spørgende:
- Klokken er da ikke 3 endnu?
- Nej, men vi kan ikke nå at ekspedere flere inden
klokken bliver 3.
Der stod 6 eller 7 i køen og det kunne jeg jo ikke
argumentere hverken for eller imod, men sagde:
- Klokken er ikke 3 endnu, så jeg er kommet inden i
har lukket, så I må sælge mig den kaffe jeg vil ha’.
- Nej, der er lukket.
Lød det lidt småfornærmet!
Jeg blev sur og sagde:
- I skal ekspedere mig!
Og tænkte på om kantinedamer kender noget til
dansk ret på området. Min konklussion blev: Nej. Så
jeg gjorde opmærksom på at min oplevelse ville be-
tyde en klage til kantinen over deres administration
af lukketiden og håbede lidt på at kantinedamen
ville blive forskrækket og lade mig få min kop kaffe.
Men i stedet råbte hun endnu en gang:
- Vi er nødt til at lukke køen for at nå at ekspedere
folk inden klokken bliver 3.
Jeg sagde:
- I kan sgu’ ikke bare lukke klokken 4 minutter i 3,
når i skriver at I lukker kloken 3.
- Klokken er 1 minut i 3.
Lød det aggressivt. Jeg så på mit ur det stod på 4
minutter i 3 – det plejer at gå rigtigt
- Du kan gå op og købe i automaterne

Debat
Fortsatte damen. Men automatkaffen er absolut
udrikkelig, så jeg svarede ikke, men gik.

Bare for en sikkerheds skyld tjekkede jeg mit ur mod
vores servers ur da jeg kom tilbage. Mit ur var 10
sekunder bag efter. Jeg havde altså været i kantinen
senest klokken 14.56.30 og var blevet afvist fordi der
skulle lukkes kl 15.00.

Mit spørgsmål er nu hvornår lukker kantinen egent-
ligt?
Er det op til den enkelte kantine dames vurdering
eller er det egentlige lukketidspunkt klokken 14.55 –
hvornår kan man regne med at kunne købe sin kaffe
når man henvender sig i kantinen og hvornår er der
lukket?
Det kan godt være jeg er frygtelig gammeldags, men
hvis der står på en forretning at der er åbent til
klokken 15.00, så forventer jeg at blive ekspederet
hvis jeg henvender mig inden klokken 15.00 og ikke
lidt i. Ellers må I i kantinen ændre jeres åbningsti-
der så man ved hvad man har at rette sig efter.

Med vemlige hilsner
Nikolaj B. Bak
Medicinsk Databehandling 9.2.12
Panum
Cc: MOK, Inge Kaas, Dekanatet
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LANG FREDAG
I STUDENTER-
KLUBBEN.

Da fortkommende fredag er den første i den herrens
måned oktober afholder Studenterklubben igen LANG
FREDAGSBAR.....
Det betyder at vi holder åbent fra kl. 11.00 og helt
til kl. 24.00.
Denne måneds tema er ; EFTERSÅRSBAR, hvilket
betyder at dele af klubben vil fremtræde i de dejlig-
ste eftersårsfarver.
Der vil være hygge og fest, og udvidet sortiment af
drikkevarer i den hyggelige og eftersårspyntede bar.
Kom glad, kom fro, eller bare kom..
Studenterklubben.

JEG GI�R EN OM-
GANG, HVIS DU GI�R
TO�

Husgruppen byder velkommen til
nye & gamle kunder og vil så lige
rydde et par misforståelser af ve-
jen.

1) Husgruppen får gratis øl
og en fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi
samme pris, når vi køber øl, cola, smøger og toast,
både til daglig og når vi holder fest. Alt barpersonale
er ULØNNET. Det er derfor en øl koster 7 kr. og
ikke 23 kr.

2) Husgruppen har en aftale med både ISS og
Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør rent
både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Hus-
gruppen selv op, selvom flere af dem unægtelig lig-
ner den gulvklud, de selv går og skubber rundt på
sådan en søndag formiddag efter en semesterstarts-
fest.

3) De tomme flasker flyver selv op i baren og ned
i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylleshow.
Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad tage jeres
flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren.

Faktisk er det et minimumskrav til brugerne af
Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING
ude i den virkelige verden, og det er slet ikke så
dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun professionelle dør-
mænd til festerne. Derfor er det tilladt at svine
dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne. Derfor
husk lige, at vi både til daglig og til fester er jeres
studiekammerater, og ikke en eller anden hjerne-
blæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger lige i lom-
men på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til
studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne på
Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe
studerende. Universitetet ejer lokalerne, men de ad-
ministreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra
alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har sneget
sig ind i vores midte) som mødes hver mandag kl. 16,
hvor vi diskuterer løst og fast om klubbens virke, der
i blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og
se hvordan tingene fungerer og evt. komme med ris
eller ros.
MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG
FREMMEST VORES ALLESAMMENS OASE.

KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN,
OG HJÆLP OS MED AT HOLDE DEN PÆN OG
REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUNDER ELLER
HUSGRUP-PEMEDLEMMER, LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener Husgruppen

FASE II FEST
Til alle interesserede (dog på FASE-II), så er der
mulighed for at være med til arrangere fest/jule-
frokost d. 20/11. Har du en indre rengørings djæ-
vel, er du vild med bar-vagter fra 4-5 om natten,
eller er du tosset med Nana, Thy og Johan, så mød
op tir. d 5/10 kl. 16.00 i klubben til planlægning.

INDRE ORGANER
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Indvielse af
nye studenterfaciliteter

på
Amtssygehuset i Gentofte

I forbindelse med etableringen  af de nye studenterfaciliteter på Amtssygehuset i Gentofte for
medicinstudernde med tilknytning til Københavns Amt afholder Klinikudvalget sammen med
sygehusledelsen ved Amtssygehuset i Gentofte reception

Torsdag den 30. september 1999 kl. 13.30

Receptionen finder sted i de nye studenterfaciliteter

opgang 10, 1. sal (via fagbibibliotetet)

Indgangen ved opgang 26, 1. sal (ved bagsiden af auditoriebygningen ) kan også benyttes.

De nye studenterfaciliteter omfatter blandt andet læsesal, konferencerum, køkken  foruden vagtværelse
med mulighed for overnatning under de kliniske ophold.

Ved afholdelsen af det åbne hus vil der være et lettere traktement, og der vil være mulighed for at møde
din studenterrepræsentant i Klinikudvalget.

Klinikudvalget Københavns Amt                           Sygehusledelsen ved Amtssygehuset i Gentofte

WAUW!!!


