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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: Ane Bang Jensen

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 1, årgang 32 udkommer
08.00 6. semester HR

Torsdag:
14.00 2. semester HR
P8'n holder Ed Wood tema aften.

Fredag:
J-dag i hele Danmark - undtagen på
Panum!

Lørdag:
Av mit hoved!

Søndag:

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

Tirsdag:
10.00 4. semester HR
12.00 5. semester HR
16.00 1. semester HR

Denne redaktion

MOK
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Lederen

STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET
FOR MEDICIN
har udarbejdet en hjemmeside for
medicinstuderende,  som her kan finde diverse infor-
mationer af forskellig
art fra og om Studie- og eksamenskontoret. Den
ligger på adressen:

www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

På vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk

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

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

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

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)

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 Her-
lev, 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

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

Post sendt til en udenlandsk
adresse:

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

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

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

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

UGEN DER GIK...
Så randt endnu en uge med pomp og pragt. Af éen
eller anden årsag er undertegnede en anelse udmat-
tet efter weekenden - det kan dog nok kun skyldes
efterveerne af de 69 timer der startede torsdag for-
middag klokken 11. "Sik' en fest vi har haft nu idag,
åh ja  åh ja  åh..." Og det selvom jeg ikke deltog de
sidste 30 timer af festen. Dog var der masser af
underholdning de dage jeg selv deltog, og højdepunk-
tet for mit eget vedkommende må nok siges at være
da de originale Brødrene Bisp a.k.a. Wikke & Ras-
mussen serverede øl i baren. Det var en surealistisk
oplevelse at se disse, efterhånden ældre herrer, rende
rundt bag baren og servere øl, samtidig med at de
måtte skrive autografer til højre og venstre. Og dette

sluttede min del af de 69 timer, så min opmærksod
kunne rettes mod....

...eksamensfeberen...
...der nok er ved at snige sig ind på de fleste. 1.
november er i efteråret den dato de fleste (på fase I)
benytter som "Nu skal jeg altså igang med at læse til
eksamen"-dagen. Nu starter ræset hvor de søde små,
der aldrig får læst nok og er ved at bryde sammen,
inden de skal op for at få deres trettental, således at
vi andre i tankerne kan riste dem over en sagte ild.
Lidt ligesom pressen regner med i deres jagt på
syndebukken. Jeg tænker her på Plejebosagen, der
har taget en ny drejning, efter Dorthe er blevet
frikendt. "Hva' nu?" tænker statsadvokaten, "jeg ska'
dømme en eller anden, ellers taber jeg jo ansigt." Så
nu er Alexis blevet til Krystle, og pressen må finde

en ny Alexis - i dette tilfælde lægen. Sagen er efter-
hånden gået hen og blevet en anelse grotesk, så vi
venter spændt på en afslutning.
Til sidst kan man jo bare gisne om hvilket kaos der
vil opstå når der holdes privat fest i klubben på
fredag, og stedet vil blive overrendt med medicinere
og andet skrammel  der dukker op i håb om en enkelt
øl...næh nej på Panum er der to dage til J-dag...og så
lige syv til!

MOK-red/Gordon

MOK & STUDIET
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Studievejledningen

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

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

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 Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

ORLOV, SEME-
STER FRI
ELLER HVAD ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skal / skal ikke.

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

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER:
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som
VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for
læger, i rubrikken „Kurser og møder“.

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

GENOPSLAG AF 1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER VED MEDI-
CIN:
Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 30.
november 1999 være 1 stilling at besætte.

Den første måned er arbejdsbyrden på cirka 20 ti-
mer. Herefter bliver den ugentlige arbejdstid på ca.
15 timer ugentligt.
Arbejdet aflønnes efter overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Fadl / SUL, p.t. 141,03 kr. i timen
plus feriepenge.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på nor-
malt 6 vejledere, som alle er stud. med.’er.

Arbejdstiden er fordelt som træffetider, møde-
deltagelse og forberedelse. Arbejdet består i vejled-
ning i faglige og sociale spørgsmål af kommende og
nuværende studerende vedrørende bl.a.:
* Tilrettelæggelse af individuelle studieforløb,

herunder evt. afvigelser fra gældende stu-
dieordninger (dispensationer, tidsfrist for-
længelser, orlov mv.)

* Ændringer i gældende bekendtgørelser og
studieordning

* Studie relevante sociale og økonomiske for
hold

* Meritoverførsel fra andre studier
* Opsøgende vejledning
* International udveksling

Endvidere vil arbejdet indebære deltagelse i møder
under studienævnet ved behandling af dagsordens-

STUDIET
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punkter, der kan relateres til studievejledningens
arbejdsopgaver. Arbejdet indebærer en del meget
personlig vejledning, hvorfor ansættelsen indebærer
tavshedspligt.

Stillingen kan søges af stud. med.’er ved fakultetet.
Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har kend-
skab til forhold i og omkring universitetet samt på
øvrige ansættelser og aktiviteter før som efter opta-
gelsen på studiet.
Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet
(midten af Fase I, dog med minimum 1. studieår
bestået eller tidlig Fase II), da et længerevarende
ansættelsesforhold er vigtigt.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere. Arbejdsopgaverne forde-
les i gruppen, og det er muligt at planlægge sit ar-
bejde så stillingen kan bestrides sideløbende med
ens studium. Du skal dog være indstillet på at arbej-
det kan betyde at du bliver studietids forlænget. Der
gives kun 5 ugers ferie, af hvilke 3 kan afholdes i
sommerferien, dog ikke august.
I de første par måneders ansættelse vil arbejdet
blive tilrettelagt med introduktion til vejledning,
arbejdsopgaver, regler etc. Desuden kan du som vej-
leder påregne deltagelse med løn i Undervisningsmi-
nisteriets studievejleder uddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder. Ansættelses samtaler vil blive afholdt sidst
i november.

Ansøgninger stiles til:
Sekretariatschef
Ebbe Trærup
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest tirsdag
d. 16. november 1999 kl. 12.00- OBS udsættelse
af ansøgningsfristen.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejlederne på samme adresse eller på
tlf. 35 32 70 91.

HVAD MÅ JEG TJENE?
Når du modtager SU er det begrænset hvad du må
tjene ved siden af. Dette skal du være opmærksom
på allerede i begyndelsen af året når du søger om
SU. Hvis du tjener mere end 58.536,- kr., skal du
vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du
kommer til at tjene. Nedenstående tabel fortæller
dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i
1999, når du melder klip fra:

Med venlig hilsen
Studievejledningen

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !
Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet  afholdes:
Mandag den 15. november 1999 kl. 12.15 – ca. 13.00
i Haderup-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
onsdag den 15. december 1999 kl. 12.00

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.
Vel mødt !

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 15 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.  Der
skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensa-
tion kan gives. Du skal derfor være sikker på at være
tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3.
forsøg.

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

Fravalg Fribeløb Udbetalt
- 0 klip 58536,- 12 mdr.
- 1 klip (+ 7099,-) 65841,- 11 mdr.
- 2 klip (+ 7099,-) 73146,- 10 mdr.
- 3 klip (+ 7099,-) 80451,- 9 mdr.
- 4 klip (+ 7099,-) 87756,- 8 mdr.
- 5 klip (+ 7099,-) 95061,- 7 mdr.
- 6 klip (+ 7099,-) 102366,- 6 mdr.
- 7 klip (+ 7099,-) 109671,- 5 mdr.
- 8 klip (+ 7099,-) 116976,- 4 mdr.
- 9 klip (+ 7099,-) 124281,- 3 mdr.
- 10 klip (+ 7099,-) 131586,- 2 mdr.
- 11 klip (+ 7099,-) 138891,- 1 mdr.
- 12 klip (+ 7099,-) ubegr. 0 mdr.
Du kan beregne dit fribeløb på SU styrelsens hjemme-
side på adressen: http://www.su.dk/SU-regler/
videregaaende/beregn_fribeloeb_fravalg99.htm

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

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

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

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

Du kan selv beregne, hvor meget du brutto må tjene
ved siden af din SU ved at gå ind på SUstyrelsens
hjemmeside: www.su.dk/SU-regler/videregaaende/
fravalg.htm
Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studie-
vejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.
Almindelige spørgsmål omkring SU kan der findes
svar på på deres hjemmeside på adressen: www.su.dk

Fase I
1.SEMESTER:
Vi bringer her Internet-adressen, hvor noterne til
Jørgen Christoffersens forelæsninger ligger, den ly-
der som følger: -www.sund.ku.dk
Vælg ”Studerende” i venstre side af skærmen, gå lidt
ned af siden og klik på ”Studerende ved Medicin” –
frem kommer ”Noter 1.semester” – JUBII!!!!

- Tutorerne.

INDTEGNING TIL TENTAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDE-
RENDE � SOMMEREN 2000
For studerende, der går på 1. semester i efteråret
1999 og skal til kemi-tentamen i februar 2000 er der
tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne
(bygning 8.1.33), senest den 30. november 1999,
kl. 12.00 (henvendelse til laboranten) eller via WWW/
SEB.
For studerende, der ikke går på 1. semester (omgæn-
gere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen på
eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 26. oktober
– 30. november 1999 eller via WWW/SEB.
Tilmelding via WWW: Det er nu muligt, at tilmelde
sig til tentamen via WWW/SEB på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/

For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres
på Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

SCOREBOGEN
Billiderne er kommet og ligger i en mappe i studenter-
klubben, hvor holdrepresentanterne kan hente dem
og lave skitser. Skynd jer, det er kun jer vi venter
på.

Benjamin

(MOK-redaktionen er ikke stavefejlsforsikrede, men
anbefaler dog brug af stavekontrol i indlæg)

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL,
18.01.42
Her er åbningstider for november og december på
den våde studiesal. Der vil blive lagt yderligere ca.
60 timer i resten af december og januar, opslag herom
følger. Ret til ændringer forbeholdes – check altid på
døren til studiesalen!

3. SEM. JULEFROKOST
Nu kan du købe din billet til julefrokosten d. 4/12.
Billetten koster 80 kr. og kan købes hos din HR´er fra
d. 1. til d. 12/11. Kom glad, kom frisk

Torsdag   4.11 15-18 (KBJ)
Fredag   5.11 10-16 (CJ)
Mandag   8.11 12-17 (KBJ)
Onsdag 10.11  8-16 (CJ4/UTG4)
Torsdag 11.11 14-17 (CJ)
Fredag 12.11 10-17 (CJ 4/UTG3)
Tirsdag 16.11  8-12+16-18 (UTG/CJ)
Onsdag 17.11 14-17 (UTG)
Torsdag 18.11  8-18 (KBJ6/UTG4)
Fredag 19.11 10-17 (CJ)
Mandag 22.11  8-15+16-18 (UTG/KBJ3/CJ2)
Onsdag 24.11 12-18 (CJ)
Torsdag 25.11 10-16 (KBJ)
Fredag 26.11  9-17 (KBJ 5/UTG3)
Mandag 29.11  9-14 (KBJ)
Onsdag   1.12  8-14 (CJ)
Torsdag   2.12  9-15 (KBJ)
Tirsdag 14.12  9-15 (KBJ)
Onsdag 15.12   9-15 (KBJ)
Torsdag 16.12 12-17 (UTG)

Vi ses i kælderen, Studiesalsvagterne.

STUDIET
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Fase II
MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER EFTERÅR 99
Vedr. opgave 2, der er en gruppeopgave, blev udle-
veret ved forelæsningen mandag d. 1.11. Opgaven
kan afhentes på Afd.f. Med.Viden. (Panum bygn.).
Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor lokale
22.3.22. Opgaven skal afleveres den 18.11. her på
afdelingen i lokale 22.3.5.
M.v.h. Kirsten Kjær

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.
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 egne videoer indenfor åbnings-
tiderne for PC-salen - det vil sige kl 13-20 på hver-
dage og kl 9-17 i weekender.
NB: Husk altid studiekort som skal vises ved fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage
samt hele weekenden foregår indgang gennem glas-
døren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.

Kurser i LKF i efteråret 1999:

Dato Tidspunkt Kursus Tilmeld. åbnes

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 karan-
tæne for deltagelse i øvrige kurser resten af
semesteret!

Bøger
2 NYE BØGER FRA FADLS
FORLAG ER UDKOMMET.

DERMATOLOGI OG VENEROLOGI
K. Weismann, CS Petersen, T Menné, FG Larsen,
GL Skovgaard.

Bogen giver en systematisk og grundig gennemgang
af hud- og kønssygdomme. De enkelte sygdomme
omtales konsekvent under overskrifterne: ætiologi,
klinik, diagnose, og behandling. Rigt illustreret med
mange farvebilleder og figurer. Som en bonus følger
en CD-rom med fotos af de mest relevante eksem-
pler.
3. udgave 1999, indbundet, 356 sider, kr. 425.-

SUPPLERENDE ATLAS PÅ CD-ROM.
Vejledning til brug af CD-rommen kan læses i
D:\vejledning.html.
Ellers åbn eksisterende IE-browser og søg via denne
filen index.html.

RETSMEDICIN OG
MEDICINALLOVGIVNING
Jørn Simonsen

Siden 1962 har denne bog været lærebog i retsmedi-
cin. Denne 9. udgave er selvfølgelig helt up-to-date.
Som titlen indikerer, indeholder bogen også
medicinallovgivningen, der tidligere var en selvstæn-
dig bog. Alt relevant tekst på området er således
samlet i en bog.
9. udgave, 1999, Indbundet, ca. 400 sider, kr. 419.-

Besøg også vores hjemmeside på
www.fadl.dk/forlag

EMNEGRUPPEREDE ESSAYOPGAVER I MEDICIN &
KIRURGI.

……SIDDER DU OG SVEDER OVER MEDICIN OG KIRURGI   BØGERNE ?
SYNES DU DET ER SVÆRT AT FÅ ET OVERBLIK OVER FLERE
TUSINDE SIDER ?
HJÆLPEN KOMMER NU, I FORM AF CIRKA 1000 BESVAREDE    OPGAVER FORDELT PÅ EMNER
INDENFOR MEDICIN & KIRURGI.
DER ER ESSAYOPGAVER, SÅVEL SOM KORTSVARSOPGAVER.

OPGAVESAMLINGERNE KOMMER I A4-FORMAT MED SPIRALRYG, SÅ DE ER NEMME AT SLÅ OP I.
PLASTIK FOR- OG    BAGSIDE, SÅ AT OPGAVERNE ER BESKYTTEDE.

OPGAVESAMLING I MEDICIN:  (475 OPGAVER)      125,- KR.
OPGAVESAMLING I KIRURGI:  (495 OPGAVER)      135,- KR.

HENV.:S. WOLLESEN TLF: 3828 1867/ 21 495 495
E-MAIL:  S.WOLLESEN@adr.dk

KIRURGISK
KOMPENDIUM SÆLGES

Nyt, ubrugt kirurgisk kompendium, 2. udg. (ny-
este) sælges for

Kr. 2000
Normalpris kr. 3000

Henvendelse til Thomas Kümler, telefon 35261610

COMPUTER TIL SALG!
IBM APTIVA, Pentium 133MHZ, 1,2GB HD,
12MB RAM. 14´´ Bildskærm. Windows 95, Office
+ flera program. 3 års garanti. Pris: 1900 DKK
el. bud selv!
Ring Jesper
35812425

Annoncer

STUDIET & ANNONCER
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SERIØS LÆSEMAKKER SØ-
GES:
- Er du 5. semester?
- Har du planer om at tage alle eksamener efter
- 6. semester på en gang?
- Mangler du en seriøs læsemakker?

Hvad så med mig?
Christopher
Læsemakker
43623737–1564
schaefer@mdb.ku.dk

EFTERLYSNING!
Til den fantastiske 69-timers bar, torsdag d.28/
11 mistede jeg mine højt elskede sælskindsvanter.

De er lavet af sort sælskind og har en hvid pels-
kant og jeg har fået dem af min mor og jeg vil
meget gerne have dem igen.

Er der nogen der har set dem, taget dem eller
bare hørt om dem, må de meget gerne ringe til
mig, Louise, på tlf. 35 83 31 11 – eller blot lægge
dem i klubben, hvis man er ussel, har dårlig
samvittighed, og ikke vil genkendes.
Hilsen Louise

NYT FRA BOGLADEN
MICROSOFT PRODUKTER TIL LAVPRIS:
Universitetsbogladen sælger originalt Microsoft software til absolut rare priser. Vi har aftale med Microsoft
om, at vi må sælge licenser og programmer hver for sig, samt at vi – i modsætning til dig – må ”brænde” og
sælge programmerne.
Fordelene for dig er:
· Priserne er meget lave – se vores prisliste på www.universitetsbogladen.dk
· Du kan købe licens til et program, som du i forvejen har.
· Vi kan levere programmer fra dag til dag

Microsoft Office 2000
Programmet, der omfatter tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram og meget andet, fås nu i 2000
versionen:

Licens Program
Office 2000.DK 920,00 350,00
Office 2000.DK Opgradering 730,00 350,00
Office Pro. 2000.DK (incl. Database) 1.370,00 700,00
Office Pro. 2000.DK Opgradering 730,00 700,00

Vi skal blot bruge en kopi af dit studiekort, som bevis overfor Microsoft på, at du er studerende.

Med venlig hilsen UNIVERSITETSBOGLADEN
www.universitetsbogladen.dk

ANNONCER

Retro-MOK

MOK nr. 9, 1. november 1978 MOK nr 11, 15. november 1978

Ja det  er faktisk 21 år siden!!! Bemærk prisudviklingen for øl, men tag højde for at man fik smørrebrød
som en del af entréen...
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FADL

FORENINGEN AF DANSKE
LÆGESTUDERENDE
Københavns Kredsforening
Stillingsopslag:
Sikkerhedsrepræsentant i FADL

FADL’s repræsentantskab har besluttet at oprette
en sikkerhedsrepræsentant stilling som en del af
tillidsmandsfunktion i fagforeningen FADL.
Tillidsmandsfunktionen skal dækkes af et korps på 5
medlemmer, som ikke er indvalgt eller på anden
måde er aktive i FADL’s ledelse, men som gerne har
vagterfaring. Heraf bliver den ene nu sikkerhedsre-
præsentant.

Derfor oplås hermed en sikkerhedsrepræsentant stil-
ling. Er du interesseret i at blive arbejdsmediciner
er dette lige stillingen for dig.

Som sikkerhedsrepræsentant er du ansat af Køben-
havns Kredsforening og refererer direkte til KKR,
som har valgt en kontaktperson til tillidsmands-
funktionen.

Formålet med
sikkerhedsrepræsentanten:
Formålet med en sikkerhedsrepræsentant i FADL er
at få sikkerhedsarbejdet organiseret og senere have
en person som kan indgå i de arbejdsmiljøproblemer
som findes på de medicinstuderens arbejdspladser.

Fra 1. juli 1998 skal der på alle arbejdspladser med 5
ansatte eller derover vælges en sikkerhedsrepræsen-
tant. I første omgang bliver du en tværgående sik-
kerhedsrepræsentant for samtlige hjemmehold. Her
skal du kunne deltage i planlægning og indretning af
”arbejdspladsen” på eksisterende og nye hjemme-
hold.

Sikkerhedsrepræsentanten skal også gøre de medi-
cinstuderende mere bevidste om at de arbejdsskader
de kommer ud for skal anmeldes og efterfølgende
lave opfølgning på skaderne.

FADL indgå lokalaftaler for dispensation af hvile-
tidsbestemmelserne i Arbejdsmiljøloven, her vil det
være naturligt at en vurdering af om det er hensigts-
mæssigt at give dispensation vurderes af sikkerheds-
repræsentanten. Ligeledes kunne det være hensigts-
mæssigt at sikkerhedsrepræsentanten var med til at
vurdere arbejdsmiljøkontrollen.

FADL påtænker at lave supervisionsforløb for FADL-
vagter der har været ude for traumatiske oplevelser
på vagten.

De studerende på alle landets uddannelsesinstitutio-
ner kæmper for at komme ind under Arbejdsmiljø-
loven. Her kunne du være FADL’s repræsentant i
SVARNU.
Som du kan se er der mange områder, som tilsam-
men vil give dig er stor viden om arbejdsmiljø.

Krav:
· Interesse for arbejdsmiljø og -medicin
· Godkendt VT-kursus
· Ikke valgt til KKR eller ansat i anden funk

tion i FADL
· Forpligter sig ved udvælgelsen til at sætte

sig ind i FADL KKF’s vedtægter og
instrukserne for Købehavns Vagtbureau

· Interesse for foreningsarbejde

Stillingen besættes for ét år ad gangen, hvorefter
stillingen slås op igen, men man kan søge “sin egen
stilling”, på lige fod med andre ansøgere.

Ansættelse og Aflønning:
Sikkerhedsrepræsentant aflønnes med VT-grund-
timeløn (pt. kr. 105,85) efter timeregnskab. Der ydes
naturligvis telefontilskud og FADL dækker også ud-
gifter til transport m.v. Lønudgifterne til sikkerheds-
repræsentanten betales af FADL, Københavns Kreds-
forening.

Ansøgning:
Ansøgning sendes til :

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3c
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet

Ansøgningsfrist torsdag den 23. september 1999.

Spørgsmål kan rettes til:
FADL, Københavns Kredsforenings sekretariat på tlf.
35 39 26 41 eller ved personlig henvendelse – bygn. l
– 2 – rum 20.
Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for
tillidsmandsordningen hentes samme sted.

På vegne af repræsentantskabet
FADL, Københavns Kredsforening

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen:25/10-1999 �   31/10 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 5 8 5 3 6 13 6 46
07-15
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 16 16 14 7 11 14 11 89
15-23
udækket 0 1 0 0 0 0 0 1 1
23-07
bestilt 15 16 15 15 17 13 13 104
23-07
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0    0
ialt
bestilt 36 40 34 25 34 40 30 239
udækket 0 1 0 0 0 0 0 1 0,4

dæknings % 100 97 100 100 100 100 100

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

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 hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henven-
delse 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
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller tele-
fon.
Navneskilte !
Der er kommet navneskilte til alle nyindmeldte
fra efteråret 1999.

FADL & VB



9

INTENSIVHOLD 4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542,
Hvidovre Hospital.
HURTIGST MULIGT!

Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for
at videreudvikle dit kliniske blik og din kliniske
erfaring ved - efter oplæring - at arbejde på lige
fod (og ansvar) med intensivsygeplejersker

Dette indebærer at:
· give medicin
· tage a. punkturer, blodprøver og EKG
· være med til stuegang (fortrinsvis om

aftenen)
· være med til kontinuerlig venevenøs

hæmodialyse (CVVHD)
· blive oplært i elektronisk kardex (PDM)

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT timer; såfremt du ikke

har 600 VT-timer er du velkommen til
at søge alligevel.
· har bestået farmakologi
· kan tage  6-8  vagter om måneden
· er flexibel, selvstændig og engageret
· kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følge

vagter

Derudover er det ikke af vejen hvis du har taget
VTII- og EKG kurset; dette er dog ikke et krav.
Tilsidst: husk på fordelen ved at være på et
afdelingshold - du kommer til at kende afdelin-
gens rutiner og tilegner dig derfor hurtigt klini-
ske færdigheder.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på af-
delingen umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 4. november
1999  kl. 12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Kathrine
Holte tlf. 36 86 01 20.

HJEMMEHOLD 4605 I
KØGE (ØLSEMAGLE)
søger to nye ventilatører til start
januar 2000
Vi er et særdeles velfungerende ni år gammelt
hold med 12-timers vagter (07.00 – 19.00 og
19.00 – 07.00).
Vi passer en 10-årig tracheostomeret dreng, der
er multihandicappet og mentalt retarderet. Og
så er han bare SÅ sød!
Arbejdet består i sondemadning via
gastrostomisonde, sugning med jævne mellem-
rum samt observation og kanyleskift ved behov.
Vi følger drengen overalt, og forventer derfor,
at du er:

- Ventilatør med 150 timer bag dig
- Indstillet på at blive længe på holdet
- Fleksibel og indstillet på at arbejde alle

måneder
- Kan tage minimum 5 vagter pr. måned

alle måneder
- Indstillet på at indgå i et tæt samar

bejde med familie, skolelærere og pæda
goger

- I stand til at afholde to lønnede følge
vagter i december samt kan deltage

ved vores holdmøde den 25. novem-
ber 1999 kl. 18.00
- Kan tage vagter fra 1. januar 2000

Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære
til gengæld!
NB! Nytårsaften og dagvagten den 1. januar 2000
er dækket.

Ansøgningsfrist: Onsdag 24. november 1999
kl.12.00 på Vagtbureauet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karin på tlf.
20 42 07 91.

HOLD 4619 I
NORDSJÆLLAND
søger 2 ny ventilatør
Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der
har sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle
dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Af og til, dækker vi desuden aftenvagter.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle
(efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og
sug. Derudover giver vi den medicin der skal
gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring
med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et
år, gerne længere.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 5
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger
drengen som han udvikler sig, så du skal kunne
svømme, cykle osv. Cykel stilles til rådighed af
familien. Det er ikke tilladt ventilatører at ryge
i hjemmet.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på
helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/vi-
deo.
Desuden skal du kunne komme til næste hold-
møde d. 2/11 kl. 1900.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gåtur).
Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder
Kim  ( 32 57 31 18
Ansøgningsfrist onsdag den 15. November
1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

SPV HOLD 1505 SØGER 1
NYT MEDLEM!
Holdet afholder vagter på Rigshospitalets afd.
5101, som forestår hæmodialyse. Som SPV’er
skal du deltage i plejen af personerne der dialyse-
res, samt forefaldende arbejde.
Arbejdet
Holdet dækker vagter mandag, onsdag og fredag
fra kl. 12.00 – 18.00; med fire holdmedlemmer på
vagt i hver periode.
Krav
Du skal have afholdt 100 SPV timer – gerne
somatiske. Kunne tage vagter i november.
Kunne deltage i holdmøde 23. nov. 1999 kl. 17.30,
hvor der vil blive planlagt vagter for december
og januar måned.
Ansøgere med dialyse-erfaring vil blive foretruk-
ket.
Ansøgningsfrist
Onsdag den 10. nov.  1999 kl. 12.00 på Vagt-
bureauet.

Yderligere oplysninger: Til holdleder Anders
Hvelplund tlf. nr. 28 36 79 75

SPV-FLYVERHOLD 1502
SØGER 5 NYE
MEDLEMMER
Holdet arbejder hovedsagelig på psyk-afdelinger
og vi arbejder både i dag, aften og nattevagter.
Når holdet ikke er i arbejde dækker vi alminde-
lige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.

Krav:
Du skal have lyst til at deltage i vores julefro-
kost den 10. dec. Herudover skal du kunne tage
min. 4 vagter hver måned (osse i december), have
haft min. 300 SPV-vagter (gerne med god psyk-
erfaring) og sluttelig skal du være i stand til at
deltage i det næste holdmøde den 22/11-1999 kl.
16.30.

Yderligere information fås ved henvendelse til
Rasmus Pørksen, tlf. 26 23 62 02.
Ansøgningsfrist:
Onsdag den 10. nov. 1999 kl. 12.00 til VB.

MVS �KURSUS
Der er stadig ledige pladsen på holdet der star-
ter den 6. november 1999.

NYT
HÆMODIALYSEHOLD
på Holbæk Centralsygehus Søger 6
dialyseassistenter
Vagterne afholdes på Holbæk Centralsygehus,
hvorfor der kompenseres med 2½ times trans-
porttid per vagt. Tidsmæssigt forløber vagterne
fra kl. 18.00 - 24.00 på alle hverdag samt lørdage.
Arbejdet omhandler hæmodialyse af  ambulante
patienter.

Krav.
- Du skal have arbejdet som dialyse

assistent med hæmodialyse, da afdelin
gen ikke har resurser til oplæring.

- 150 dialyse timer.

Yderligere oplysninger fås hos vagtcheferne tlf.
35 24 54 04.
Ansøgningsfrist:     Snarest.

MEDDELELSER FRA
VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 44:    Ingen,
men mandag den 8. nov. 1999 fra
kl.16.30-17.30
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 vagt-
chef, 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 sprit-
nye 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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 25/10 - 1999 � 31/10 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 0 0 0 0 0 0 0

Arbl. Vagter 0 0 0 0 0 0 0 0

Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

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.

VAGTBUREAUET
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGER
1 ny dialyseassistent
Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at arbejde i hæmodialysens kroniker-
afsnit på afd. 5101. Arbejdet består i at dialysere kroniske dialyse-patienter og
alt hvad dertil hører – overvågning af pt., anlæggelse af fistelnåle, IV-medici-
nering, blodprøvetagning, EKG, stuegang med læge osv.

Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt arbejder vi på lige fod med
afdelingens sygeplejersker. Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter og
efterfølgende skal du kunne tage 10 vagter om måneden de første 3 måneder.
Herefter er vagtforpligtelsen kun på 6 vagter månedligt.

Vi tilbyder
- et alsidigt job
- 7½ timers vagter i dag- og aftentimer (ingen natte-
vagter)
- mange studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- god løn
- at blive en haj til at stikke
- masser af relevant klinisk erfaring

Hvis du
- er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi in denfor 1 år
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min 6 vagter pr. måned
- er sød, rar og fleksibel.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Lasse Steen Ravn, tlf. 39 27 25 92
Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. november 1999 kl.12.00 på VB
Ansættelsessamtaler: Fredag den 12. november på afdelingen.

HJEMMEVENTILATØRHOLD 4627
Søger 4 nye medlemmer
Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12 timer) skal dække 3 ugentlige
dagvagter (12 timer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har dæknings-
pligt på lige fod, 2dag- og 2 nattevagter (4 vagter om måneden), hvilket 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 soignering og sugning,
og dels i almen pleje af barnet og lejlighedsvis dets tvillingebror.
På trods af holdets relativt ”unge” alder har vi fået indarbejdet vanen med
gode hyggelige holdmøder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.
Kvalifikationskrav:

- Min. 150 VT-timer
· Muligheden for at tage mindst 4 vagter om måneden,
også i eksamensmåneder
· Fleksibilitet mht. Vagtplanlægning

Transport: 2 min gang fra Hellerup S-St. flere toglinjer og busser.

Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M. Andersen  32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 10. nov.  1999 inden kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

IMCC

PRÆKLINISK UDVALG SØGER
NYE ANSIGTER.
Præklinisk udvalg er en gruppe under IMCC, der
sender studerende på fase I på prækliniske ophold.
Indtil 1.maj 2000 består gruppen af Line og Mattis,
herefter er Mattis alene om at have fornøjelsen af
præklinisk udvalg. Derfor opfordres DU til at være
med til at planlægge dit eget og andres prækliniske
ophold. Arbejdet er simpelt, sjovt og lærerigt ! (-og
man kommer til at snakke med mange rigtige over-
læger)
Kom glad til møde i IMCC´s lokale 9.2.2 onsdag d 10/
11-99.
PU – Line 45 96 17 16 og Mattis 33 21 18 20

BURMESE REFUGEE PROJECT
Det er nu igen muligt at arbejde som medicinstude-
rende på et mindre hospital i en flygtningelejr på den
Thailandske side af den Thai-Burmesiske grænse.

Hospitalet står for den sundhedsmæssige pleje af de
ca. 20.000 burmesiske flygtninge som befinder sig i
området. Nogle af flygtningene befinder sig i Thai-
land andre i Burma.

Hospitalet ledes af to burmesiske læger, der selv er
flygtninge og som resten af det lægelige personale
arbejder gratis. Udstyr, medicin og andre forsynin-
ger finansieres af forskellige NGO‘er  herunder læger
uden grænser.

Sundhedsproblemerne i området er primært mala-
ria,  akutte respiratoriske og gastrointensinelle in-
fektioner, seksuelt overførte sygdomme , sår og ab-
scesser.

Dine arbejdsopgaver vil typisk være diagnosering og
behandling af subakutte tilstande under supervision
af erfarne lokale læge samt undervisning af det lo-
kale personale i engelsk og sundheds relaterede em-
ner.

For at kunne deltage i projektet skal du have be-
stået 8. Semester incl. dit klinik ophold.
Ansøgere som har erfaring med:
- arbejde i 3. Verdens lande (især asien)
- klinisk arbejde, herunder vikariat

- undervisning
- at arbejde i grupper
Og som ansøger om mere end én rotations periode
vil blive foretrukket.

Rotations perioderne er af mindst en måneds varig-
hed. Der er rotationer året rundt. Der vil typisk
være 2 internationale studerende per rotation.

Det forventes at du inden afrejsen gør en indsats for
at indsamle hospitalsudstyr og medicin til projektet.
Du skal  selv transporterer dette til hospitalet. Når
du optages på projektet tilsendes en liste over ud-
styr der er særlig behov for.

Hvis alt dette giver dig mod på at opleve flygtninge
problematikken fra en helt anden vinkel end Pia
Kjærsgaards og på at arbejde som læge under primi-
tive forhold da kan du få flere oplysninger på : http:/
/www.slomsic.org/burma/ og på IMCCs kontor, hvor
du også kan få et ansøgningsskema.

Det praktiske (hvis du beslutter dig for at søge):
Ansøgningsskemaet skal stemples af IMCC inden det
afsendes, ellers er ansøgningen ugyldig.
Inden afsendelse af ansøgning skal betales et admini-
strationsgebyr til IMCC (giro konto 607-6262)
på 300kr, hvoraf de 100kr. refunderes ved efter hjem-
komsten at aflevere en rapport om opholdet.
Desuden skal der betales et administrations gebyr
på 100 D-mark til den organisation som styre projek-
tet (Slovenske medicinstuderende).
Transport, kost, logi og forsikring skal du selv be-
tale. I alt vil et ophold på 2 måneder koste dig i
nærheden af 10.000 Kr. Heldigvis er der en del gav-
milde fonde i vort land.
Med venlig hilsen Jakob Maraldo (scorp@imcc.dk).

PRÆKLINISK OPHOLD VINTE-
REN 1999 :
Har du lyst til :
- at opleve hverdagen på et dansk hospital ?
- at se med egne øjne om virkeligheden pas

ser med bøgernes støvede verden ?
- at prøve kræfter med dit fremtidige job ?
Er dette lige dig, så skulle du tage med IMCC på
præklinisk ophold på et sygehus på Sjælland eller
Bornholm. Opholdet varer 14 dage og foregår på en
medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Vi plejer at kunne tilbyde ophold på følgende syge-
huse :
- Bornholm
- Holbæk
- Kalundborg
- Køge
- Nakskov
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Stege
Er du interesseret, kan du skrive en seddel med
navn, adresse, tlf., det ønskede sygehus samt en 14-
dages periode i december eller januar, som kan afle-
veres på IMCC-kontoret (senest den 8/11-99). Ophol-
det koster 350 kr., hvoraf  75 kr. returneres ved
aflevering af en rapport om opholdet. Indbetalings-
kort fås på IMCC’s kontor, eller pengene kan indbe-
tales på giro 6 07 62 62. Tilmeldingen er bindende,
og pengene returneres kun, hvis et ophold ikke kan
arrangeres, ved sygdom samt ved reeksamen.

Vil du høre mere om præklinisk ophold eller kunne
du tænke
dig at være aktiv i gruppens arbejde, kan du ringe til
os : Mattis - 33 21 18 20            Line - 45 96 17 16

PIT-LOGOKONKURRENCE
Da vores branche er i rivende udvikling og da vi
gerne vil med på dette ekpresstog ind i det nye
årtusinde, udskriver vi hermed en konkurrence om at
tegne et nyt logo til vores organisation PIT.
PIT er en forkortelse for Praktikant I Troperne.
Hvert semester sender PIT omkring 35 mennesker
rundt omkring i verden til forskellige hospitaler, for-
trinsvist Afrika, Indien og Sydamerika.
Logoet må således gerne afspejle noget med med
studerende og noget med de varme lande.
Vinderen får udover, et knus fra Christina Virkelyst
(hvis mand), kys fra Thy (hvis pige eller dreng), to
flasker god vin.
Tegninger til denne forrygende konkurrence kan ind-
leveres på PIT kontoret ved MDB datasalen, man.
tir. tor. fre. mellem kl. 12-14.skriv venligst pit logo
konkurrence på bagsiden.

VB & IMCC
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Tilmelding:  til arrangementet sker ved henven-
delse senest torsdag den 18.11.1999 med oplysning
om navn samt studieretning til:

Pia Wrangel
e-mail: pkw@novo.dk
fax: 4442 6600
tlf.: 4442 3964
eller
Rosa Schmidt
e-mail: roks@novo.dk
fax: 4442 1600
tlf.: 4442 2190

Med venlig hilsen og på gensyn
Ledelsen for Klinisk Udvikling,
Novo Nordisk A/S

Peter Bonne Eriksen
Corporate Vice President
&
Anders Dejgaard
Medical Director

SE HER !
J-DAG i studenterklubben bliver i
år afholdt fredag den 12-11-99.
For den opmærksomme student vil det straks stå
lysende klart, at denne dato ikke stemmer overens
med bryggeriernes officielle J-dags dato. Dette skyl-
des, at det for én gang skyld er lykkes Husgruppen at
fejlberegne datoen for denne årlige fest, pga. handels-
skolernes lobbyarbejde . Vi undskylder meget og håber
at I kommer fredag d.12, hvor vi vil gøre vores yder-
ste til, at det bli´r en J-dag som vi alle kender den.
Se MOK i næste uge.

Studenterklubben/Søren Rygesæt

Basisgrupper
GRUPPEN FOR
INTERGRERET
MEDICIN MØDES
IGEN I DAG !
I GIM interessere vi os for
alternativ behandling og for
at at integrerer dette i vo-
res uddannelse og kom-
mende arbejde. Mødet er
åbent for alle, også selvom
du bare er nysgerrig.

Der er møde i GIM i lokale 9.2.03, onsdag d. 3.
november (i dag) kl 16.00.

På mødet vil vi bl.a. diskutere:
Kommende projekter
GIM´s  opbygning; “Er det bedre at være en for-
ening?”
Skal vi have en hjemmeside.
Er der interesse for månedlige diskussioner af emner
inden for alternativ behandling mv.

Vel mødt til alle nuværende og kommende GIM´ere.

Med venlig hilsen GIM

KNÆ-, ANKEL- OG
SKULDERSKADE KURSER

SIMS gentager tidligere års succes og
afholder 3 praktiske kurser i
diagnosticering og behandling af
hyppige idrætsskader ved

Overlæge, dr.med.
Jens Halkjær Kristensen Knæskader
RH’s medicinsk ortopædiske afd

Speciallæge Pierre Schydlowsky Skulderskader

Speciallæge Per Hölmich Ankelskader
H:S Amager Hospital

Datoer: De 3 emner vil blive gennemgået over 3
gange.

Onsdag 10. November kl. 15-17 Skulderskader

Tirsdag 16. November kl. 16-18 Ankelskader

Onsdag 17. November kl. 16-18 Knæskader

Sted: Gymnastiksalen RH Tagensvej, 7602  d.v.s.
fysioterapien.

Hvem kan deltage?

Alle - med den fornødne kendskab til anatomien.

Pris: Kurserne er Gratis for SIMS-medlemmer.
For stud. med.’er der ikke er medlem af SIMS,
(hvis der er nogen) er det muligt at indmelde sig vha.
girokort som kan findes foran vores lokale 9.2.3,
eller man kan blive indmeld på første kursusdag.
(Det koster 50 kr. om året at være med i SIMS)

Påklædning: Løstsiddende tøj, så vi kan øve os på
hinanden.

Tilmelding: Tilmelding gælder for alle tre dage
Der er 20 pladser som erfaringsmæssigt hurtigt bli-
ver optaget
Derfor er tilmelding bindende.
Denne kan ske via E-mail til jmeile@mdb.ku.dk
På vegne af SIMS,
Jonas Meile,  Formand.

MEDICINERNES FRI-
LUFTSFORENING
Vi er tilbage i mok!
Igen vil vi informere om at der er 3 frygtindgydende,
forfærdelige, ustrukturerede, undergrupper.

1. Jagtafdelingen. Den eneste gruppe der virker, ind
til videre. Her har og vil der blive afholdt forskellige
arrangementer, med skøn natur og alt muligt and(et).

2. Fiskeriafdelingen. Selv om foranden ikke utallige
men et par gange har prøvet at få gang i Panums
absolut dygtigste sportsfisker er intet initiativ ble-
vet vist, dog en hvis interesse.

3. Turafdelingen. Foranden ,igen , er utallige gange
blevet hevet i de der til indrettede ører angående
denne spændene afdeling. Han, jeg henviser pænt til
det der møde langt ude i fremtiden og nu kommer
datoen så.

Arrangement info:
Vigtigt, klogt at læse, så se dog her forhæ…..
Mødet  Onsdag d 3/11 kl. 18.30 i Studenterklubben.
Her mødes vi og fordeler ansvarsområder,
Gapppp……, og mælder os ind i denne forening. Dette
bliver skidehamrende spændende og hylende mor-
somt. Finder ud af hvad folk er interesseret i o.s.v.
Håber der virkeligt kommer folk som både vil enga-
gerer sig meget og er sprængfyldt af gode ideer, alle
er velkomne!

ØKO RUS NEWS!
Nu er depositum regnskabet for
sommerrusturen endeligt afsluttet.
Der er i overskud hvad der svarer
til 1300,- til hvert hold!
Rusgruppernes ØKO reps. bedes derfor
møde i klubben tirsdag d. 9.11.99 kl.
16:00, hvor udbetalingen af de dejlige
penge vil finde sted!
Fra Louise Lau

Så er det tid at mødes igen.
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske
Selskab, SATS, holder møde onsdag 03.11.99 klok-
ken 1600 i FADLs mødelokale 1.2.15. Her kan du
komme og høre om, hvad vi laver og hvilke aktivite-
ter der planlægges i fremtiden. I øjeblikkes planlæg-
ges foredrag ved lægeambulancen, Forsvarets
Sanitetsskole og meget mere.
Det koster kr. 30,- per semester og du kan som med-
lem komme gratis med til de aktiviteter vi afholder.
Er du interesseret så kom onsdag.

Mvh
SATS
Læs mere på
www.studmed.ku.dk/SATS

INVITATION
PRIMÆRT TIL 2.DELS-

STUDERENDE OG
NYUDDANNEDE

Åbent Hus arrangement hos Novo
Nordisk A/S, Bagsværd.

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere Dig til et
Åbent Hus arrangement hos Novo Nordisk A/S

Tirsdag d. 23.11.99 kl. 15.30-19.00

Fokus for arrangementet er at udbrede information
om jobmuligheder i den farmaceutiske industri, samt
informere om forskning, klinisk udvikling og marke-
ting i Novo Nordisk A/S.

PROGRAM
1. Novo Nordisk A/S, en farmaceutisk virksom-

hed v/ Peter Bonne Eriksen
2. Forskning v/ Peter Kurtzhals
3. Klinisk udvikling v/ Anders Dejgaard
4. Marketing v/ Mari-Ann Gall

Pause

5. En nyansat forsker/læge fortæller om at
arbejde på Novo Nordisk v/ Milan Zdravkovic

6. Human Resources: løn, benefits,
uddannelsesmuligheder etc. v/ Susanne
Hendriksen

7. Paneldiskussion ledet af Peter Damsbo

Efter disse indlæg vil der bliver serveret en let an-
retning kl. 18.00.

Transport: Der vil blive arrangeret fri bustransport
til og fra Bagsværd. Bussen kører kl. 15.00 fra
Panuminstituttet og kører tilbage til
Panuminstituttet igen kl. 19.00 fra Bagsværd.

INDRE ORGANER
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TØR DU TAGE STILLING ?

Socialmedicin
Torsdag d. 4. november har vi inviteret Tage Voss til
at holde oplæg med efterfølgende debat om socialme-
dicin.
Hvor stor betydning har det, for dit helbred, hvor du
bor ? I hvor høj grad skal lægen inddrage sin viden om
patientens sociale forhold i sin diagnosticering ?
Hvad mener du ?
Tage Voss er uddannet læge,  og har gennem mange
år engageret sig i lægegerningens praktiske og etiske
problemstillinger.
Hvis du vil have stof til eftertanke og være med i denne
debat, så mød op TORSDAG d. 4. november kl.
19.00, på  Vartovkollegiet, Farvergade 27, 1.sal.
(Ved Rådhuspladsen. Gennem porten, ind ad indgang
H, og op til biblioteket 1. sal.)

Sundhedspolitik
Medicinsk Selskab for Filo-
sofi, Etik og Metode holder
torsdag d. 11. november
høring om sund- heds-
politik. Vi har fået lov at
deltage i dette arrangement,
så hvis det har din interesse,
så mød op på ovenstående
dato. Nærmere tid og sted
kommer i MOK i næste
nummer.

Abort
Onsdag d. 24. november
( tidspunkt og sted se senere i
MOK), har vi inviteret Chefjord-
moder Pelse Kaae, til en diskus-
sion  om abortgrænser. Pelse
Kaae vil ud fra sine kliniske erfa-
ringer bl.a. diskutere hvornår det
er forsvarligt at få foretaget abort.
Hvis du har lyst til at være med til
denne debat, så mød op på oven-
stående dato.

Har du spørgsmål, så ring til Rikke 35340807, Joen 33211447, Troels 33130673 eller Louise 38340808.
 Med håb om godt humør og fremmøde MFF.

INDRE ORGANER
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69 timer i studenterklubben
Som Enkelte Nok har bemærket holdt studenterklubben
en lille komsammen i løbet af weekenden. Der kom en del
mennesker, hvoraf nogle kom ind og andre desværre gik
forgæves. MOK var selvfølgelig tilstede under det meste af
arrangementet - og kan her vise en billeder fra de tre
begivenhedsrige dage...

FESTER & GÆSTER

Klubben åbnede
torsdag klokken
11.00. Der blev
drukket
velkomstpunch og
affyret fyrværkeri
i atriumgården.

Der var indtil flere hundrede personer der stod i kø i op
til 3 timer for at komme ind og feste, desværre har
studenterklubben kun tilladelse til et begrænset antal
gæster, så det krævede en hel del tålmodighed.

Bue styrede
Commodore 64K
turneringen med hård
hånd. Yeee aaaarg!

Mååååååål.....

Søren på vej ind i
grønlænder bar klokken
05.00 fredag morgen. Der
blev siddet på bænk,
drukket æblevin, kaffemik
og Bjørne Bryg,
det var dog kun
de mest hardcore
gæster der holdt
helt til brunchen
klokken 11.00.
Senere på dagen
blev der leveret
Pølsevogn. Dan
Isby var i ekstase
da han fik sin
ilddåb som
Pølsevognsfører.
Den havde hele
tre gear - forlæns,
baglæns og et
enkelt frigear.
Senere kom Tove
og serverede
Franske og almindelige Hot Dogs - og
selvfølgelig kunne man også få kradsere til.
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69 TIMER I

SE BILLEDERNE I FARVER PÅ

WWW.STUDMED.KU.DK/MOK

BIIIISP.....erne gav Studenterklubbens
gamle gulvvaskemaskine den sidste
olie. Og det havde den fortjent.
Klokken 15.00 gik det amok og den
stakkels maskine blev fuldstændig
totalt smadret der var ikke meget
tilbage af den - man kan sige det
kort: DET ER NOGET
SKRAMMEL!!!

Om eftermiddagen spillede
bandet STROEM mens der kom
flere og flere der havde hørt
rygterne om hvem der ville
dukke op i Brødrene Bisp Bar....

Det var selvfølgelig ingen
andre end the real thing.
Ja, studenterklubben
havde lokket ingen ringere
end Wikke & Rasmussen
med til fest. De stod i bar
i en times tid og var vist
en anelse overrasket
over den ekstase det
skabte blandt publikum.
Folk sang med på Voldsom
Volvo mens de fik serveret
forårsruller.

Senere gik Lovebites på og gav
en fremragende

koncert...og hele
arrangementet

fortsatte
lørdag
med

Banko,
Poulard Croquet for

til sidst at slutte med en Halloween Fest,
hvorfra de afsluttende billeder er hentet....

SKA' DU HA' SOYA PÅ
RULLEN???

FESTER & GÆSTER
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- et omfattende internetsted for  læger, medicinstuderende og andre sundhedsprofessionelle.

StudenterbasenStudenterbasenStudenterbasenStudenterbasenStudenterbasen
Er du studerende på en af de sundhedsvidenskabelige uddannelser, har du netop fundet den vigtigste
ressource for dit studie på Nettet. Vi har samlet og organiseret en masse nyttige links, der kan være til
stor nytte for dig. Rabatter, kompendie- og eksamensopgavesamlinger samt vejledning i læseteknik er
blot nogle af tilbudene i Studenterbasen.

BasisgrupperBasisgrupperBasisgrupperBasisgrupperBasisgrupper

Basisgrupper i København, Århus ogBasisgrupper i København, Århus ogBasisgrupper i København, Århus ogBasisgrupper i København, Århus ogBasisgrupper i København, Århus og
O d e n s eO d e n s eO d e n s eO d e n s eO d e n s e

StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Spørgsmål til studievejledningenSpørgsmål til studievejledningenSpørgsmål til studievejledningenSpørgsmål til studievejledningenSpørgsmål til studievejledningen
Vil du studere i udlandet?Vil du studere i udlandet?Vil du studere i udlandet?Vil du studere i udlandet?Vil du studere i udlandet?

StudenternewsStudenternewsStudenternewsStudenternewsStudenternews

Hvad er Studentersiden?Hvad er Studentersiden?Hvad er Studentersiden?Hvad er Studentersiden?Hvad er Studentersiden?
Hvad er nyt på studentersiden?Hvad er nyt på studentersiden?Hvad er nyt på studentersiden?Hvad er nyt på studentersiden?Hvad er nyt på studentersiden?

KompendierKompendierKompendierKompendierKompendier

Kompendier & EksamensopgaverKompendier & EksamensopgaverKompendier & EksamensopgaverKompendier & EksamensopgaverKompendier & Eksamensopgaver
LæsevejledningerLæsevejledningerLæsevejledningerLæsevejledningerLæsevejledninger

RabatterRabatterRabatterRabatterRabatter

Starttilbud til studerendeStarttilbud til studerendeStarttilbud til studerendeStarttilbud til studerendeStarttilbud til studerende
Nyttige linksNyttige linksNyttige linksNyttige linksNyttige links

LæseteknikLæseteknikLæseteknikLæseteknikLæseteknik

LæseteknikkursusLæseteknikkursusLæseteknikkursusLæseteknikkursusLæseteknikkursus
Tips om decideret eksamenslæsningTips om decideret eksamenslæsningTips om decideret eksamenslæsningTips om decideret eksamenslæsningTips om decideret eksamenslæsning


