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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: Ole Bole Dalsgårdud

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 1 , årgang 33 udkommer

GIM holder møde kl. 16.00 i GIM's mødelkl.

17.00 TUTOR sommer 2K møde i studklub

IMCC intro-møde kl. 19.30 i FADL-mødelkl.

Torsdag:
PAF-møde i klubben kl. 16.00

17.00 TUTOR vinter 1999 møde i studklub

SEX-EKSPR.-mødekl. 19.00 i FADLs lokale

Fredag:
11-24 Lang Fredagsbar i Klubben

Lørdag:
Hovedpine efter laaaang freeeeedag....

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

16.00 MANDAGS-møde i klubben

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000
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Redaktionelt
VELKOMMEN
Velkommen til alle de nye russer med Jeres hvide
STUDENT 2000-trøjer
Pas på de røde mursten ikke smitter af, når I kryber
langs væggene (Kindermælkesnitte fås i kantinen, på
køl ved siden af mælken). Pyt med det, I bliver PBL-
læger på kun 6 år.
Velkommen til medlemmerne af Gösta Pettersons
fanklub
Og til de kommende overlæger på Neurokir
Velkommen til de flittige, der kender alle 7 hjerne-
nerver
og til de dovne, der kun kan 3.
Velkommen til dyrene på Fysiologisk
Har I haft en god sommer?
Velkommen til forelæsninger, eksaminatorier, kol-
lokvier og spændende kemiøvelser
Velkommen til(bage) til rusinstruktørene, hvis ma-
giske gudestatus er forsvundet og nu må ud på det
frie (kød)marked på lige fod med os andre.

Velkommen til torsdagshajerne på
PARK
Copenhagen Jazzhouse
Rust
Trafikken
Mexi-bar
Nemoland
og fredagsbranderterne i Studenterklubben
Velkommen til blondinerne med store bryster
og fyrene med store næser
Velkommen til de fordrukne anarkister i Husgruppen
pamperne i FADL, og de mange i Medicinsk Studen-
terråd
Velkommen til SIMS, GIM, SATS, ØMU, PLING,
BUM, DONK
Velkommen til Vestre Fængsel, Mogens Glistrup
Vi har hørt, at maden skulle være på højde med
kantinens
Velkommen til Hans Hultborn & Poul  Jaszczak
Der må klappes i spredte byger

Velkommen til dem der siger JA, NEJ, VED IKKE
Velkommen til de hurtige på eksamenskontoret
og de langsomme i SU-styrelsen.
Velkommen til de gode, de onde og de virk’lig sjove
Velkommen til MOK!
Red/Jon

MOK-redaktionen i dette semester: Jon
Lykkegaard Andersen (ledende, regerende og
anvarshavende) Nikolaj Bolsing Bak (Computer-
orakel), Morten ”STA” Staberg (WEBguru)
Kris ”Flash” ”Krugge” Rohrberg (WEBKulturchef-
redaktør og Portalbestyrer) Jakob Raunsø (Kultur-
seniorchefeditor) Gordon Jehu (Photoshop-manipu-
lator med ”ordenssans”) Anja Julie Nielsen (XX),
Mogens ”Jeg downloader det fandedme” Boisen
(Jysk Konge af den sort/hvide scanner) Christian
Legind (2 års praktikant) Signe N. Andersson (XX
nr 2) og Andreas Bjerrum (Verdens højst uddan-
nede piccoline)

Lederen

MOK

10 ÅR PÅ VEJ…
Nu skete det endelig. MOK vil byde et nyt semester
velkommen . Og til en ny studieplan. Jeg vil begynde
med at harcelere over Netdoktor hvis nyhedssider
via røgsignaler formåede at skabe en del panik på
diverse rusture. Men journalister er jo kun menne-
sker og de sætter sig som oftest ikke helt ind i hvad
der foregår. I hvert tilfælde skrev disse journalister
at studieplanen var blevet afblæst fordi den ikke
levede op til bekendtgørelsen. Tak Netdoktors jour-
nalister for at formå at skabe panik i især rusvejlderne.
Det passede selvfølgelig ikke. Den nye studieplan er
selvfølgelig gået i gang og det bliver spændende at
se hvordan de nye fag vil blive modtaget af det nye
kuld – og ikke mindst af underviserne.
Lige meget hvad, så vil der ligge en stor byrde på
skuldrene af dette års russer. De skal være kritiske
studerende i modsætning til tidligere hvor det for-
ventedes at man tækkedes underviserne, ikke stil-
lede kritiske spørgsmål til undervisere, ja i det hele
taget opførte sig som om man gik i 4.g. Men ak  de
glade ansvarsfri tider er forbi. Nu skal vi producere
selvstændigt tænkende individer der kan tage vare
på sig selv og sine omgivelser. DEN KRITISKE STU-
DENT ER FØDT ! Godt så. Hvis den nye årgang ikke
ønsker at deltage aktivt og kritisk, så vil det gå ud
over dem selv i fremtiden og de kommende nye gene-
rationer af studerende. Så husk når i har en forelæs-
ning skal i tænke: RELEVANS, FREMFØRING &
UDBYTTE ! ! Hvis bare min egen årgang (og under-
tegnede selv) havde tænkt således kunne det være vi
havde fået noget ud af psykologiundervisningen i 1998.

Skandalen der har ligget og luret
længe…
En længe ventet afklaring er nu endelig kommet.
Det viser indlægget fra jeres medstuderende Emil i
dette første nummer af MOK efteråret 2000. Det
drejer sig kort sagt om at fakultetet har fejltolket en
del af bekendtgørelsen og derved brudt loven. Om
dette er rigtigt håber vi selvfølgelig vil blive afkla-
ret i løbet de næste par numre af  MOK.
Men hvad handler denne skandale så om? Jo
deeet….er selvfølgelig den beståelsesprocent der
kræves for at bestå den kære cellebiologi-eksamen.
Det er jo blevet os oplyst at denne eksamen kræver
minimum 55% rigtig besvarelse – men dette passer
bare ikke ifølge karakterbekendtgørelsen – den siger
at man skal bestå hvis man har over 50%. Og hvis det
som Emil skriver er rigtigt så kender jeg da nogle
der nok bør få studietidsforlængelse, lige pludseligt
kan begynde på fase II osv. Ja man kan næsten sige
at det en forside på Ekstra Bladet værdig.

Medisindsygt
Fysik
Alle os på den gamle studieordning som er nået igen-
nem 3. semester, vi har oplevet det oprivende fag
Medicinsk Fysik. Og det husker man jo som en
fascinerende oplevelse ud i kunsten at spilde vores
tid. De prakker os en ligegyldig bog på til flere hun-
drede kroner og på flere hundrede sider. Og man
bruger den i fem minutter til den aller sidste øvelse,
der aligevel kun varer et kvarter. Nå men det er så
hvad det er. Nu har Fysiologisk Institut så fået at
vide at der skal spares 10% af undervisningen, og
hvad er mere logisk end at fjerne Medicinsk Fysik fra
3. semester (juhu).  Det ville dog være en god ide
hvis 3. semester var blevet advaret i lidt bedre tid.
Men ak og ve, hvordan skal de dog klare fysiologi på
4., 5. og 6. semester.

Ud og se med Jette Gottlieb
Til sidst vil vi blot her fra redaktionen igen opfordre
til debatindlæg. Sidste semester viste at I har det I
Jer. Vis så det nye kuld russere at I ikke går i 4.-16.
g, men at I også er selvstændige kritiske studerende.
Og hvis ikke I tør stille jer frem, så kan I jo klippe en
Jette Gottlieb maske, som I kan gemme jer bagved.
Det er jo ingen hemmelighed at alle mandlige (og
kvindelige) medicinstuderende har et juli-eksemplar
af UD&SE liggende sammen med deres hemmelige
stash af erotisk litteratur.

MOK-red/Gordon Jehu

1 stk. Jette Gottlieb maske til dig !
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Styrende Organer

REFERAT NR. 03/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENSHAVNS
AMT D. 19.JUNI 2000 KL. 15.30.
Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Finn W.
Henriksen (FWH), ovl. Gunnar S. Lausten (GL), ovl.
Troels Mørk Hansen (TMH), stud.med. Arash Afshari
(AA), stud.med. Dan Fuglø (DF stud.med. Iben
Spanggaard (IS), stud.med. Lotte Colmorn (LC), se-
kretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lisbeth W.
Jensen (LWJ), studentersekretær Nanna Borup Jen-
sen (NBJ), studentersekretær Marie Bønnelycke (MB).

Afbud fra: Prof. Svend Larsen, ovl. Lene Wallin,
ovl. Jan Pødenphant, ovl. Steen Larsen, ovl. Niels
Bækgaard, stud.med. Mette Marklund.

Formanden byder velkommen.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr.02/2000: God

kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Der er
aftalt møde med sundhedsfaglig vicedirektør Jens
Kr. Gøtrik den 21.06.2000 vedr. ny aftale mellem
KU og KA. b) Orientering om brev af 16.05.2000 fra
SFM vedr. afslag på oprettelse af klinisk lektorat i
thoraxkirurgi. Indtil andet foreligger tilskrives afde-

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 (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 Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

REFERAT NR. 02/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT D. 15.MAJ 2000 KL. 15.15.
Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), prof. Svend
Larsen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl.
Lene Wallin (LW), stud.med. Arash Afshari (AA),
stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med. Mette Mark-
lund (MM) fra kl. 16.00, stud.med. Iben Spanggaard
(IS), stud.med. Rune Mogensen (RM), stud.med. Lotte
Colmorn (LC), sekretær Birthe Brogaard (BB), sekre-
tær Lisbeth W. Jensen (LWJ), studentersekretær
Nanna Borup Jensen (NBJ), studentersekretær Ma-
rie Bønnelycke (MB).
Afbud fra: Ovl. Niels Bækgaard, ovl. Gunnar S.
Lausten, 1. resl. Lars Bo Ebskov.

Formanden byder velkommen til de tre gæster fra
Kvalitetsudviklingsudvalget (KUU) lektor Jørgen
Hedemark Poulsen (JHP), prof. Knut Aspegren (KA)
og stud.med. Klara Vinsand Naver (KVN).
JHP indledte mødet med en orientering om kvalitets-
udvikling af det kliniske ophold. Det blev aftalt:
1. At Klinikudvalget arbejder videre med den
kortfattede liste over en tutors væsentligste opga-
ver, og at beskrivelsen uddeles til såvel nye som
etablerede tutorer. Opfølgende møde herom mellem
KKA OG KKU vil finde sted i november/december
h.a. og det ville være hensigtsmæssigt, hvis KKA
havde fulgt op på problematikken overfor tutorerne
inden dette møde.
2. At Klinikudvalget udpeger 1 lærer- og 1
studenterrepræsentant til en arbejdsgruppe, der un-
der forsæde af Knut Aspegren og med repræsentan-
ter fra alle 3 klinikudvalg skal udarbejde en mo-
derne, detaljeret stillingsbeskrivelse for tutorer –
gerne med afsæt i den foreliggende af Fisher-Hansen
udarbejdede beskrivelse fra begyndelsen af halvfem-
serne.
3. At Klinikudvalget – ligesom de øvrige klinik-
udvalg – giver et indlæg omhandlende det pågående
udviklingsarbejde ved en kommende ”Kollekolle work-
shop”, der primært fokusere på tutorfunktionen.
4. At Klinikudvalget udpeger 1 lærer- og 1
studenterrepræsentant som tilforordnede medlem-
mer af KKU. Svarfrist: mandag d. 29.maj h.a. (Efter-
følgende er udpeget overlæge Gunnar S. Lausten og
stud.med. Iben Spanggaard).
Vedr. evaluering i KKA’s regi var der enighed om, at
dette sker i tæt samarbejde mellem tutorer og klinik-
udvalg, således at førstnævnte modtager kopier af
de anonyme evalueringsskemaer fra  de studerende,

mens klinikudvalget forestår databehandlingen og
sammenfatningen. Såfremt en tutor mere end én
gang bliver evalueret meget lavt, bør klinikudvalgets
formand tage initiativ til at holde et møde med på-
gældende og forsøge at finde en model for bedring af
tilstanden.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr.01/2000: God

kendt.
3. Meddelelser fra formanden: Ingen.
4. Meddelelser fra studenterne: a) Compu-
tere til studenter på KAS Glostrup er endnu ikke
opstillet. BB kontakter KAS Glostrup. b) Studenter-
faciliteterne på Hillerød er indraget pr. 8/5-2000.
Sekretariatet kontakter sygehusledelsen vedr. pro-
blemet. c) Eksamensafholdelse på 12.sem.: Mette
Marklund meddeler at Studienævn for Medicin midt
i eksamensperioden i medicin havde tilkendegivet,
at de ville håndhæve nogle regler om, at studenterne
ikke måtte få at vide hvilken specialafdeling der stod
for eksamen. I Københavns Amt afholdes eksamen på
3 forskellige sygehus samtidig. Studenterne finder
at der bør være ensartede oplysningsregler for alle 3
klinikudvalg. På denne baggrund har Mette Mark-
lund haft en haste samtale med studieleder Poul
Jaszczak der mundede ud i, at studenterne fortsat får
oplyst, hvilken afdeling der afholdes eksamen. Men
hvad med eksamen i kirurgi ? FWH: Efterlyser om-
talte bekendtgørelse fra Studienævn for Medicin og
foreslog et møde med studieleder Poul Jaszczak om-
kring problematikken. BB kontakter Poul Jaszczak.
d) Klinikudvalgets hjemmeside forventes klar om
ca. 1 uge (www.ku.kbhamt.dk).
5. Kontrete sager til drøftelse: Ingen.
6. Budgetudvalget: Refusionsmidler 1999:
Iflg. Sygehusdirektoratet vil der blive tilført yder-
eligere 2 mill. til fordeling på de 3 sygehuse – KAS
Gentofte, KAS Glostrup og KAS Herlev. Klinik-
udvalget har udarbejdet regnskab for 1999 som frem-
sendes til økonomikontoret.
7. Undervisningsplaner:  Klinikfordelingen
for 7. sem. er planlagt med 44 kliniktimer og 8. sem.
er planlagt med 47 kliniktimer.
8. Universitetssekretariatet: På baggrund af
henvendelser fra kliniske lektorer om, hvorvidt
Klinikudvalget tager stilling til om et lektorat skal
ændres fra B til A lektorat når konfrontationstimerne
er overskredet meddeler formanden, at ansøgning
samt selvangivelse skal indsendes til Universitets-
centret. Omvendt kan et lektorat ændres eller opsiges
hvis ikke kvoten opfyldes gennem 2 semestre.
9. Studienævn for Medicin: Intet.
10. Eventuelt: Intet..

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke.P:\01 Adm.
Klinikudvalget

ling R om beslutningen. FWH foreslår, at der på
grund af omstrukturering evt. ansøges om et klinisk
lektorat i mammakirurgi på KAS Herlev, idet der
ikke længere vil være patienter og undervisnings-
grund på kirurgisk afd. D, KAS Gentofte. c) På grund
af den forestående embedseksamen er det sidste
klinikudvalgsmøde, hvor næstformand Arash Afshari
deltager, og klinikudvalget takker AA for hans ind-
sats i udvalgsarbejdet gennem de forløbne år.
4. Meddelelser fra studenterne: a) Lotte
(LC) og Iben (IS) har sammenfattet de indkomne
evalueringsskemaer for 7. og 8.semesters kliniske
ophold. Der er generelt god vurdering af opholdet,
men tutorordningen kritiseres flere steder. IS oply-
ser, at der i tilslutning til Kvalitetsudviklingsudvalget
er nedsat en arbejdsgruppe, der snarest vil udar-
bejde en tutorinstruks for alle 3 klinikudvalg. –Fra
LKF foreligger udkast til logbog for 7. og 8. seme-
ster. Udkastet udsendes til udtalelse og godkendelse
hos Klinikudvalgets medlemmer inden primo august
md., således at logbogen udsendes med introduktions-
materialet til 7. semester i efterårssemesteret. b)
PC’ere på KAS Glostrup er bestilt og vil forment-
lig blive primo juli md. jf. Driftafdelingen c) Der
blev fremsat ønske om  at opgradere studenter-PC’er,
og der indkøbes RAM i fornødent omfang (ca. 5000,-
) d) På forespørgsel om, hvor langt man er kommet
med udarbejdelse af hylder og opsætning af bøger til
læsesale, oplyste BB, at sagen beror hos snedker-
afdelingen, KAS Herlev, og at det er lovet påbe-
gyndt i uge 26. e) Hjemmesiden i KA er startet op
under  www.ku.kbhamt.dk . Indlæg til hjemmesiden
kan mailes til BB, Dan Fuglø eller Jesper Milthers
(mail-adresser står på hjemmesiden), og de vil heref-
ter blive lagt ud på siden. f) Dan Fuglø er valgt til
næstformandsposten i Klinikudvalget efter Arash, og
Iben Spanggaard bliver suppleant for næstforman-
den.
5. Kontrete sager til drøftelse: Ingen.
6. Budgetudvalget:  a)Afventer tilførsel af
midler fra KU samt møde med vedr. ny aftale og
godkendt budget for 2000. Beregningsfaktoren bliver
formentlig 3,75. b) Udgiften til et EDB-program til
sekretariatsbrug ved udarbejdelse af undervisnings-
planer m.v. undersøges. Studienævnet, Odense Uni-
versitet kontaktes for oplysninger herom, ligesom
Kommunedata kontaktes m.h.t. program.
7. Undervisningsplaner: a) 12. semester-
eksamen – Der har været problemer vedr. lokaler
den 14.06. på KAS Herlev, idet eksamenskontoret
havde arrangeret 2 eksaminer på samme dag,samtidig
med at der decentralt er kursus i akut patient. Med
henvisning til tidligere problemer vil der blive ar-
rangeret møde mandag d. 21.08.2000 kl. 15.00 med
studielederen og studieadministratoren. Ved samme
lejlighed ønskes drøftet bispørgsmål ved eksamen
uden for specialet. b) Al holdkapacitet er udnyttet i
efterårssemesteret, og der bliver
kapacietesproblemer på 13. semester for RH og KKH.
I værste fald må holdene overbookes til 7 stud. pr.
hold, også selvom Næstved inddrages med 18 pladser
i gyn/obs og pædiatri.
8. Universitetssekretariatet: a) Der er ge-
nerel mangel på undervisningslokaler og spec KAS
Glostrup er tilskrevet herom. KLU er blevet tilbudt
aud. Nord til afholdelse af eksamensklinikkerne på
12. semester, hvilket bliver meget uhensigtsmæs-
sigt for såvel undervisere som patienter. Sekretaria-
tet håber på, at der kan findes et egnet lokale på
selve sygehuset. b) Nye studenterlokaler på Hille-
rød. Orientering om brev fra cheflægen af 25.05.2000.
Sagen drøftes nærmere mellem sygehusledelsen og
studenterne på Hillerød sygehus, idet de tilbudte
lokaler ikke ligger hensigtsmæssigt.
9. Studienævn for Medicin: Intet.
10. Eventuelt: a) Nanna (NBJ) har sammen med
Jørgen Hedemark Poulsen indtastet evaluering-
skemaer fra 3. sem. Konklusionen udsendes til invol-
verede undervisere. Med henvisning til referat af
15.05.2000 vil klinikudvalgets formand i tilfælde af
gentagne dårlig evalueringer tage initiativ til at holde
et møde med pågældende tutor/afdeling. Semester-
evalueringerne tilsendes de undervisende afdelinger.

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke.
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INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for
medicinstuderende under Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 2000/01 finder sted i perioden:

mandag den 18. september - fredag den
22. september 2000
(begge dage inkl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum
55a.

Åbningstider i indtegningsugen:
Mandag, onsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00
tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du tilmelder dig, skal de forevises
ved indtegningen.

Du behøver ikke længere at forevise fornyet års-
kort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via
vores eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine
tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem
med posten (dog ikke, hvis du skal vise en dispensa-
tion ifm. eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i fe-
bruar 2000) blev der foretaget 1298 tilmeldinger (ca.
17% af samtlige tilmeldinger) via WWW/SEB. Til
denne indtegning vil det naturligvis atter være mu-
ligt at tilmelde sig via tilmeldingssystemet på WWW
(Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv øje
med hjemmesiden på: www.ku.dk/selvbetjening/, da
vi forventer at åbne for tilmeldingssystemet alle-
rede i slutningen af august måned.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

Mandag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Christian Heillman
International vejleder

18.30-19.30 15.30–18.30 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian
Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger
indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldin-
ger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen
www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis til-
meldinger”). Samme sted kan du bl.a. se dine
gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrol-
lere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegnin-
gen blive hængt lister op på tavlen ved eksamens-
kontoret, der viser, hvilke eksaminer man er til-
meldt.

Der gøres opmærksom på at tilmelding til kemi-
tentamen (gammel ordning) i februar 2001 først vil
foregå i oktober/november 2000. Studerende, som
starter 1. september 2000 og som skal til eksamen i
Basal hum.biolo, med.kemi og intro til Cellebiologi
(ny ordning) i januar 2001, skal ikke tilmelde sig uge
38. Der vil følge nærmere information i oktober
måned. Hold øje med opslag og MOK til den tid.

Fase II
VEDR. BYTNING AF CENTRALE
FORELÆSNINGER PÅ 12. SEME-
STER

D. 21.09 kl. 09.15 – 10.00 forelæser Niels Bækgaard
om ”varicer/kronisk venøs insufficiens”

D. 28.09 kl. 08.15 – 09.00 forelæser Finn Henriksen
om ”gastrointestinal blødning”

D. 05.10 kl. 09.15 – 10.00 forelæser Peer Grande om
”lungeemboli og dyb venetrombose”

D. 10.11 kl. 09.15 – 10.00 forelæser Ulrik Becker om
”alkoholbetingede somatiske lidelser”

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

SØNDERJYLLANDS AMTS
VIDEREUDDANNELSESUDVALG
AFHOLDER INFORMATION
for medicinstuderende på 12. semester
den 27. til 28. oktober 2000.

Den 27. oktober er der information og rundvisning på
henholdsvis Haderslev og
Sønderborg sygehuse.
Lørdag den 28. oktober er der mulighed for at vælge
mellem besøg på henholdsvis
Tønder sygehus, Aabenraa sygehus, Augustenborg
sygehus og Gigthospitalet i
Gråsten.
Tilmeldingsfristen er fastsat til den 27. september
2000.

Invitationerne fås ved henvendelse til studienævns-
sekretariatet.“
venlig hilsen
Inger-Marie Hansen

LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER
byder velkommen tilbage efter sommerferien
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.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man
for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompen-
dium, Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhand-

Fortsættes næste side
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Studietilbud
KULTURAFTALESTIPENDIER AF
3-12 MÅNEDERS VARIGHED FOR
STUDERENDE I 2001/2002
Fra Rektorkollegiet (CIRIUS) er der modtaget op-
slag for kulturaftalestipendier af 3-12 mdr’s varig-
hed, der forventes stillet til rådighed for danske stu-
derende til studieophold i udlandet i det akademiske
år 2001/2002 i følgende lande:
Med ansøgningsfrist for studerende 1. oktober
2000 til Det internationale Kontor:
Israel (kun studerende med afsluttet bachelorgrad
eller kandidatgrad)
Japan (kun til Tokai University, godt kendskab til
japansk)
Schweiz (2 stipendier fagligt bredt, samt 1 stipen-
dium til kunst eller musik. Godt kendskab til fransk
eller tysk. Mindst bachelorgrad og tilsagn om studie-
plads på forhånd)
Tyskland (årsstipendier eller 1-3 mdr.s stipendier til
tyskstuderende til færdiggørelse af speciale eller tid-
ligere DAAD-stipendiater, efter mindst 3 år i hjem-
landet)
Med ansøgningsfrist for studerende 1. november 2000
til Det internationale Kontor:
Belgien (mindst bachelorgrad, Det flamske Sprog-
samfund), Bulgarien (mindst bachelorgrad), Egypten
(ikke til Det amerikanske Universitet i Cario), Est-
land (mindst bachelorgrad), Finland (mindst bachelor-
grad), Grækenland (godt kendskab til græsk), Hol-
land (mindst bachelorgrad), Island, Italien (godt kend-
skab til italiensk), Kina (fortrinsvis til studieR i kine-
sisk sprog og kultur), Letland (mindst bachelorgrad)
Litauen (mindst bachelorgrad), Polen, Portugal (sti-
pendier uden faglig afgrænsning samt til studerende
1 plads på ET årskursus i portugisisk sprog og litte-
ratur i Lissabon eller Coimbra. Tilsagn om studie-
plads på forhånd), Rumænien (mindst bachelorgrad)
Rusland (mindst bachelorgrad, gode russisk-
kundskaber), Den Slovakiske Republik, Spanien
(mindst bachelorgrad, gode spanskkundskaber, studie-

FOREDRAG OM SUNDHED
Transcendental Meditation er verdens
ældste metode til et nyt og bedre liv.
Teknikken giver dyb hvile i sind og krop og fører
derfor til en dybtgående
regenerering og fornyelse af nervesystemet.  Hvilen
virker forfriskende,
således at man lader op med ny energi.
Derfor er mange læger er begyndt at anbefale Tran-
scendental Meditation som
et middel mod stress og som en effektiv metode til
forebyggelse af sygdom.
I England kan lægerne skrive recept ud på Transcen-
dental Meditation, og
patienten kan få kursusafgiften dækket af sygesikrin-
gen.
Virkningerne af Transcendental Meditation er vel-
dokumenterede:  Over 400
videnskabelige undersøgelser udført på universite-
ter verden over (og
offentliggjort i anaerkendte videnskabelige tidsskrif-
ter) viser, at
Transcendental Meditation genopretter den natur-
lige balance i sind, krop og
adfærd.
Bl.a. ser man, at blodtryk falder, asthma bedres,
angst og uro mindskes,
stamning reduceres, angina pectoris patienter bed-
res, insomnia bedres,
nervøse lidelser reduceres, idrætspræstationer øges,
og den biologiske
alder falder betydeligt.

Dette skyldes visse fysiologiske ændringer, der fin-
der sted under udøvelsen
af teknikken.  Således er det vist, at serotonin ni-
veauet øges, plasma

KURSER I LKF I EFTERÅRET  2000

Dato Tidspunkt Emne Åbnes for tilmelding
140900 16.15-17.45 IV-adgang 30. august 2000
140900 18.00-19.30 IV-adgang 30. august 2000
210900 16.15-17.45 Kateter 30. august 2000
210900 18.00-19.30 Kateter 30. august 2000
260900 16.15-17.45 Sutur 30. august 2000
260900 18.00-19.30 Sutur 30. august 2000
280900 16.30-19.00 Genoplivning 30. august 2000
031000 16.30-19.00 Gynækologi 6. september 2000
051000 16.30-19.00 Genoplivning 6. september 2000
101000 16.15-17.45 IV-adgang 6. september 2000
101000 18.00-19.30 IV-adgang 6. september 2000
121000 16.30-19.00 Genoplivning 13. september 2000
171000 16.15-17.45 Kateter 13. september 2000
171000 18.00-19.30 Kateter 13. september 2000
191000 16.30-19.00 Genoplivning 20. september 2000
241000 16.15-17.45 Sutur 20. september 2000
241000 18.00-19.30 Sutur 20. september 2000
261000 16.30-19.00 Gynækologi 27. september 2000
311000 16.15-17.45 IV-adgang 27. september 2000
311000 18.00-19.30 IV-adgang 27. september 2000
071100 16.15-17.45 Kateter 11. oktober 2000
071100 18.00-19.30 Kateter 11. oktober 2000
091100 16.15-17.45 Sutur 11. oktober 2000
091100 18.00-19.30 Sutur 11. oktober 2000
141100 16.30-19.00 Genoplivning 11. oktober 2000

lende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse
ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læse-
lokaler mod deponering af studiekort. For yderligere
information om PC-salen og biblioteket opfordrer vi
til at I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og disse ligger altså i
samme afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor
LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-
bygningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend

Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7. semester kan gen-
nemsyn af egne videoer foregå på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen.
Kurserne er for alle studerende på fase II. Til-
melding sker på tlf.: 35455407 på hverdage mel-
lem kl. 15-20 og i weekender ml. 9-17 eller ved
fremmøde i PC-salen i LKF indenfor samme tids-
rum som ovenfor. 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 eventu-
elle afbud. Hvis man har tilmeldt sig et af oven-
nævnte kurser og udebliver uden at melde af-
bud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige
kurser resten af semesteret!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

kortisol og plasma laktat falder, stofskiftet falder,
åndedrætsfrekvensen
og hjertefrekvensen reduceres, samtidigt med at blod-
gennemstrømningen og
hudmodstanden øges.  EEG undersøgelser viser des-
uden øget ‘coherence,’ både
i alpha og theta frekvenserne.

Resultatet er øget velvære, energi og livsglæde -
kvaliteter, som på
længere sigt fører til bedre helbred og større vitali-
tet.  De, der udøver
teknikken, oplever desuden bedre hukommelse, øget
kreativitet, bedre
koncentrationsevne, og større mental klarhed.
Derfor har Transcendental Meditation de sidste 40
år været anvendt som et
effektivt middel til fremme af sundhed, livskvalitet
og generelt
velbefindende.
Foredrag for alle med interesse for sundhed:
det samme foredrag afholdes tre forskellige steder
i den kommende uge:

1. STED:  Frederiksberg Medborgerhus
Danasvej 30B,
TID: tirsdag d. 12. sept. kl. 17-18:30
Fri entre.

2. STED:  Nørrebro Bibliotek
Gudlbergsgade 97
TID: tirsdag d. 12. sept. kl. 19-21
Fri entre.

3. STED:  Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
Tors. d. 14. september kl. 18:30 - 20:30
entre 40 kr.

STUDIET
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INTERNATIONAL DAY 2000
TUESDAY SEPTEMBER 12 University of Copenhagen

The University of Copenhagen would like toWELCOME all foreign guests to Copenhagen
***
15.30 - 18.00 Welcome arrangement at your faculty
***
18.00 - 21.00 Københavns Universitet - University of Copenhagen, Festsalen - Celebration Hall
Frue Plads - 1017 København K
***
21.00 — The International Café Nachspiel in Studenterhuset, Købmagergade 52
***
Please contact your faculty secretariat for further information

Yours sincerely, UNIVERSITY OF COPENHAGEN,The International Committee

plads skal skaffes af ansøgere), Den Tjekkiske Repu-
blik, Tyrkiet (mindst bachelorgrad, kendskab til tyr-
kisk), Ungarn (al undervisning foregår på ungarsk)
Østrig.
Studerende indskrevet ved Københavns Universitet
kan søge via dette opslag. Andre henvises til at kon-
takte deres egne uddannelsesinstitutioner.
Sommerstipendier under kulturaftaleprogrammerne
opslås særskilt. Betingelser for sommerstipendier
fremgår dog også af ansøgningsmaterialet. Se ne-
denfor angående ansøgningsmateriale.
Nærmere oplysninger om ansøgningsprocedure og -
betingelser, ansøgningsskema (i to eks.) samlet de-
taljeret oversigt over alle landes stipendietilbud,
samt oplysningsblade for hver enkelt land, kan af-
hentes ved Det internationale Kontor, Fiolstræde
24, P.O.B. 1143, 1010 København K, tlf. 35 32 39 02/
35 32 29 18 kl. 10-15 dagligt, fax 35 32 39 00, e-mail:
bep@adm.ku.dk

Med venlig hilsen Elin Kibsgaard

Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES:

Raske forsøgspersoner mellem 18 og 50 år vejende mellem 50-95 kg søges til videnskabeligt forsøg, hvor
indgift af stoffet BIBN 4096 BS vil blive efterfulgt af følgende målinger: hjernens regionale gennemblødning
samt blodstrømnings-hastigheden i pulsåre i og udenfor hjernen.

Baggrund: Når migræne patienter har anfald, menes årsagen til smerten at være en karudvidelse af
hjernens arterier, denne karudvidelse skyldes delvis en frigørelse af signalstoffet humant calcitonin
gene-related peptid (hCGRP). Såfremt man kunne hæmme denne frigivelse ville man formentlig
være i stand til undgå migrænen. Lægemidlet BIBN 4096 BS har formentlig en sådan virkning, og
det er derfor ønskeligt at undersøge dette stof nærmere.

Hvor: Neurologisk afdeling N01, Glostrup Amtssygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Omfang: Du skal møde i alt 3 dage til forsøg, forsøgene vil varer ca 5 timer. Ulempegodtgørelsen vil
være DKK. 100,00 pr. påbegyndt time.

Økonomi: De økonomiske midler til betaling af medicin samt ulempegodtgørelsen til forsøgsperso-
nerne er tilvejebragt fra firmaet Boehringer Ingelheim GmbH som indbetaler midlerne til afdelin-
gens forskningsfond som er underlagt offentlig revision. Forskere og andre medarbejdere er ikke
direkte økonomisk involveret med det pågældende firma, som fremstiller forsøgsmedicinen, men
lønnes via forsknings-fonden.

Ubehag: Hjernens gennemblødning måles efter indånding af ilt tilsat et radioaktivt sporstof  Xenon.
Den samlede radioaktive stråledosis i hele forsøget er 5,5 gange den normale baggrundsstråling i
Danmark eller svarende til 50 % mere en ved et røntgen billede af mavetarmkanalen. Desuden skal
anlægges en plastikkanyle i en blodåre i albuebøjningen. Bivirkninger af medicinen er hovedpine,
ansigtsrødmen, evt. kvalme.

Krav: At du er sund og rask, specielt at du ikke har for lavt eller højt blodtryk. Du må ikke lide af
migræne eller hyppig spændingshovedpine. Kvindelige deltagere må ikke være gravide og skal
bruge sikker prævention.

Forsøget er godkendt af  Videnskabsetisk Komité, Københavns Amt, nr. KA 00089gs samt af
Lægemiddelstyrelsen nr. 2612 – 1394 og udføres i henhold til  God Klinisk Praksis.

Henvendelse til  Læge Kenneth Ahrend Petersen,
Neurologisk afd. N01, Glostrup Amtssygehus
Tlf. 43233060 / 43233058

ER DU RYGER OG
OVERVEJER DU AT
HOLDE OP?

Vi søger raske forsøgspersoner til en videnska-
belig undersøgelse af rygningens indvirkning på
sårheling. Undersøgelsen foregår på
H:S Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Ho-
spital.

Formålet er at undersøge om der er forskel i
sårheling mellem personer der ryger og personer
der holder op med at ryge.

Deltagerne fordeles i tre grupper efter lodtræk-
ning:
1. gruppe skal forsætte med at ryge
2. gruppe skal holde op med at ryge under
anvendelse af nikotinplaster
3. gruppe skal holde op med at ryge under
anvendelse af ikke aktivt nikotinplaster (placebo)

Cigaretter og nikotinplaster udleveres gratis.

Undersøgelsen strækker sig over 14 uger og i
løbet af perioden vil deltagerne få påført i alt 4
testsår på størrelse med en ært øverst på ballen
samt hudvabler på indersiden af overarmen. For-
søgspersonerne skal møde 2-3 gange om ugen i
dagtiden til vurdering af sårheling, blodprøvet-
agning og kulilte-måling.

For gennemførelsen af forsøget ydes et vederlag
for svie og smerte på i alt 4000 kr.

Hvem kan deltage?
· Du skal være mellem 18 og 40 år
· Du skal ryge dagligt og have gjort det i
mindst 2 år
· Du må ikke være gravid eller amme
· Du må ikke være allergisk over for pla-
ster

Undersøgelsen er godkendt af den Videnskabs-
etiske Komité.

Ring ang. information til

Rygeprojektgruppen
Tlf. 35 31 35 31 personsøger: 4391 (9-16)

REPETITIONSBØGER

I MEDICIN OG KIRURGI.

MANGLER DU HJÆLP TIL AT FÅ STYR PÅ PENSUM, I MEDICIN OG KIRURGI………SÅ FÅR DU DEN
HER !
EMNEGRUPPEREDE OPGAVER I MEDICIN OG KIRURGI.
ESSAY SÅVEL SOM KORTSVARSOPGAVER.
480 BESVAREDE OPGAVER I MEDICIN:
KR. 135,00
500 BESVAREDE OPGAVER I KIRURGI:
KR. 145,00
A4-FORMAT MED PLASTIK FOR- OG BAGSIDE………OG PLADS TIL EGNE NOTER.

LÆGE SØS WOLLESEN
TELEFON : 21 495 495    ML. 16-20
FAX : 38 28 18 47
E-MAIL : S.WOLLESEN@DADLNET.DK

STUDIET & ANNONCER
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”VAMPYRERNE
KOMMER”

Den Mobile Blodbank er på vej til Panum
Instituttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger
og sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner
blod om året i 200 virksomheder og uddannelses-
steder.

Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minut-
ter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.

Noter i din kalender
Fredag 8. september
Onsdag 13. september
Fredag 15. september

1. sals forhal v/Henrik Dam Auditoriet alle dage
mellem kl. 10.00 – 14.00

Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde inden-
for de sidste 6 månder.

Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.

Med venlig hilsen
Marianne Christensen

BOGSALG

Basisbog i medicin og kirurgi 1. udgave sælges
kr. 500,-
Ingen understregninger.

Ring til Peter Jensen 32548987

BØGER TIL SALG

Medicinsk kompendium 14. udgave………750,  kr
Medicinsk kompendium 13. udgave……….250, kr
Medicinsk komp. 13. udgave (kun 1. bind)...50, kr
Clinical Medicine, Kumar & Clark……….250, kr
Øre, næse og hals  8. udgave……………….200, kr
Basisbog i øjensygdomme 4. udgave…….150, kr
Basisbog i ortopædkirurgi 3. udgave……..250, kr
Basisbog i hjerte og karsygdomme………175, kr
Tlf.:  35 39 03 40

COMPUTER SÆLGES

IBM Aptiva Pentium. Ca. 4 år gammel. Pentium
133 MHz, 10 Mb RAM, 1.2 GB harddisk, CD-rom,
Windows, G40 14" skærm, nypris ca. 12.000,-,
sælges for 1.500,-.

Computeren virker upåklageligt, og sælges kun
fordi jeg har fået en ny.

Jeannette Lauridsen – 26 80 78 62 –
jml@osterbrogaarden.dk

KØBES

- Øjensygdomme (Lund-Andersen og Borrild)
4. udg.
- Øre-næse halssygdomme & hoved-halskirurgi
(Bretlau & Brahe Pedersen) 9. udg.
- Dermatologi og venerologi (Weismann, Peter-
sen, Menne‘...) 3. udg.

Tlf. 22 26 81 73Mahmoud

DET INTERNATIONALE
KONTOR SØGER
VÆRELSER.

Det internationale Kontor ved Københavns Uni-
versitet
søger værelser til udenlandske studerende fra
ca. 1/9 og 15/9 i et eller to semestre.
Værelserne skal være møblerede med adgang til
køkken og bad.
Huslejen må max. være på 2.500,- incl. el og
varme.
Kontakt:
Marianne C. Poulsen
Det internationale Kontor
Fiolstræde 24
P.O.B. 1143
1010 København K
Tlf.: 35 32 38 97
e-mail: mcp@adm.ku.dk

FLOORBALL AKA
INNEBANDY

Den traditionsrige floorballklub Centrum FC sø-
ger forstærkninger til den kommende sæson. Vi
er netop rykket op i 2. division og har et rutine-
ret hold, der angriber fra første fløjt. Vi træner
lørdag 10-13 og evt. tirsdag 20-22. Har du lyst til
at være med, så kontakt mig på 3536 3596.

MVH Thomas, 602

ER DET TID FOR DIN
OSVAL II ?

Stud. med. søges med henblik på indsamling og
analyse af data på ca. 60 hæmatologiske patien-
ter. Indsamlingen af data sker v.hj.a. case record
forms. Projektet vil indeholde alle de videnska-
belige arbejdsprocesser: problemformulering, lit-
teratursøgning, strukturering, dataindsamling og
analyse samt fremstilling af arbejdet og vil såle-
des være velegnet til en OSVAL II og senere
publikation.
Der vil være mulighed for en form for aflønning
af opgaven samt dækning af rejseudgifter.

For yderligere information kontakt venligst over-
læge Hans Hasselbalch, Hæmatologisk afd. L,
Rigshospitalet. Tlf. 35 45 40 54 (arb.) eller 44 92
33 46 (privat).

SENSOMMER-JOB

Frederiksberg Hospital, Medicinsk Center

Vi søger: 2-3 kvikke mennesker til at etablere
fælles journalarkiv (samling af journaler fra de-
centrale arkiver)

Arbejdet foregår overvejende i dagtid fra midt i
august til udgangen til september.

Vi vil gerne have nogle gennemgående personer,
men er forhandlingsvillige.
Henvendelse: Centerchef Morten Christy
38164000, E-mail: morten.cristy@fh.hosp.dk

STUDENTERMEDHJÆLPER
SØGES

Studentermedhjælper som har nemt ved at ar-
bejde selvstændigt søges snarest i forbindelse
med et case-kontrol studie, som har base på Kræf-
tens Bekæmpelse.

Vi mangler hjælp til blodprøvetagning, interviews
samt praktiske opgaver såsom indtastning, brev-
skrivning og telefonopkald.  Arbejdsopgaverne
vil oftest ligge udenfor almindelig arbejdsdag,
men kan stort set tilrettelægges af dig selv.  Løn
i henhold til overenskomst.

Hvis du er interesseret, så send eller mail en
kortfattet ansøgning til Halla Skuladottir, Insti-
tut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens
Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kø-
benhavn Ø, e-mail: halla@cancer.dk inden den
31. august 2000.

ER DET TID FOR DIN
OSVAL II ?

Stud. med. søges med henblik på indsamling og
analyse af data på ca. 60 hæmatologiske patien-
ter. Indsamlingen af data sker v.hj.a. case record
forms. Projektet vil indeholde alle de videnska-
belige arbejdsprocesser: problemformulering, lit-
teratursøgning, strukturering, dataindsamling og
analyse samt fremstilling af arbejdet og vil såle-
des være velegnet til en OSVAL II og senere
publikation.
Der vil være mulighed for en form for aflønning
af opgaven samt dækning af rejseudgifter.

For yderligere information kontakt venligst over-
læge Hans Hasselbalch, Hæmatologisk afd. L,
Rigshospitalet. Tlf. 35 45 40 54 (arb.) eller 44 92
33 46 (privat).

FØLGENDE BØGER
SÆLGES

1. DEL

1. SEMESTER

Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi
sælges for 295
(nypris 630,-)

Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7. udgave, nypris 685,-
sælges for 350

2. DEL

7. SEMESTER

Genetik

Thompson and Willard
Genetics in medicine
5. udgave, nypris 498
sælges for 95

11. SEMESTER

E. Støttrup Hansen og Steffen Loft
Miljø og arbejdsmedicine
materialesamling
Nypris 198
sælges for 80

12. SEMESTER

Clinical surgery (ny)
seneste udgave
Cushieri et al.
anbefalet lærebog på engelsk i kirirgi
nypris:  475
sælges for 250

HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20

ANNONCER
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FØLGENDE BØGER
KØBES.

Basal og klinisk mikrobiologi, af Højby et al, 2.
udg.

Essentiel Pathology, af Emmanuel, Ruben/ John
l. Farber, 2. udg.

Ring til Henriette på 35 38 19 58

ER DU EN GOD
STIKKER ?

Mangler du erfaring i
blodprøvetagning eller søger du
bare et fritidsjob da læs følgende.

Klinisk biokemisk afdeling søger lægestuderende
til blodprøvetagning og EKG–tagning. Stedet er
vores ambulatorium på etage 4 og tidspunktet
mellem 7.30 og 14.00 i hverdagene. Ansættelse
kan være på timelønsbasis og arbejdstid kan af-
tales individuelt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
 overenskomst.
Ring og hør nærmere på 4488 3315 hos ledende
 bioanalytiker Agnethe Møller Sørensen eller kig
forbi ambulatoriet på 54M1.
Klinisk biokemisk afdeling
KAS Herlev

FORSØGSPERSONER
SØGES.

Vi søger 55 raske kontrol personer
til projektet:
„Transmitterdysfunktion og
informations-bearbejding/
filterfunktion hos raske kontrol-
personer“.

Din rolle som forsøgsperson: Først gennemgår
man et psykiatrisk interview
kaldet Scan(PSE). Herefter vil man ved lodtræk-
ning blive inddelt i 4
grupper, hvor man vil få henholdsvis 2 forskel-
lige antipsykotika eller et
demensmiddel (Aricept) og et anticholinergikum
(akineton) eller en
1-blokker (Yohimbin) i 2 forskellige doser samt
placebo. Virkningen
monitorers herefter på forskellig vis, bla. laves
en psykofysiologisk test
(PPI).
Yohimbin gruppen vil ligeledes, blive SPECT-
scannet, mhp. bestemmelse af
receptorbindingen i hjernen.

Aflønning: Ulempegodtgørelse på 125 kr./timen
(skattefrit).

Projektet er godkendt af den Videnskabsetiske
Komite´.

Sted & kontaktperson: Forsøget foregår på Bi-
spebjerg Hospital, Psykiatrisk
afd. E. Hvis du er interesseret skal du være
velkommen til at kontakte:
  Stud.med. Klaus Kristiansen.
  Telefon: 33233068.

FORSØGSPERSONER SØGES!

Frivillige raske forsøgspersoner søges til PET- og MR-skanning af hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en række videnskabelige forsøg i Rigshospitalets PET-Forsk-
ningscenter. Med positron emissions tomografi (PET) kan man beregne hjernens blodgennemstrømning
regionalt samt visualisere hjernens neuroreceptorer. Dette er en metode til indirekte at kortlægge hjer-
nens funktion. Med magnetisk resonans skanning (MR) kan man danne billeder af hjernens strukturer og
funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering af områder i hjernen, der behandler forskellige synsindtryk
og færdighedsindlæring, samt undersøgelser af forskellige receptorer i hjernen. Du skal møde til 1-2 PET-
skanningssessioner. Varigheden pr. skanningssession er ca. 4 timer og honoreres med kr. 500 pr. gang.
Desuden skal du have foretaget en strukturel anatomisk MR-skanning på Dansk Videncenter for Magnetisk
Resonans, Hvidovre Hospital, af ca. 1-2  timers varighed (kr. 500).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skanningssession er ca. 5 timer, hvor du skal ligge stille i skanneren i op
til 3 timer uden hovedbevægelser. For at kortlægge hjernens funktion benyttes radioaktivt kontraststof,
som enten injiceres via et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene eller inhaleres gennem et mund-
stykke. Til enkelte af vore undersøgelser skal der også anlægges en arteriekanyle i a. radialis under lokal
anæstesi.

Et af følgende tre kontraststoffer benyttes:
1. Ilt-15 mærket vand (halveringstid 2 min.)
2.Kulstof-10 mærket kuldioxid
(halveringstid 20 sek.)
3.F18-altanserin (halveringstid 2 timer)

Stråledosis er 4.2-6.0 mSv sv.t. max. 2 gange den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modta-
ger.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte undersøgelser, så send en mail til fp@pet.rh.dk med dit navn,
telefonnummer og adresse eller kontakt -

Sekretær Dorthe Givard, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, tlf. 3545 6712, alle hverdage
mellem kl. 10-12 og 14-15.

Med venlig hilsen
Kristin Scheuer
læge, klinisk assistent
Neurobiologisk Forskningsenhed N 9201
Rigshospitalet

LÆSEMAKKER SØGES

Seriøs læsemakker søges til opgaveregning samt
grundig gennemgang af pensum til 6. semester
eksaminerne: biokemi, fysiologi og integreret.

Jeg har overstået anatomien, men skal alligevel
læse den op én gang til.

Du kan ringe til mig på 35 38 12 55, lokal 707,
mobil 26 80 78 62 eller du kan skrive på
jml@osterbrogaarden.dk.
Med venlige hilsner
Jeannette

VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE

KLINISK FARMAKOLOGISK AFDELING
”OMSÆTNING AF PARACETAMOL”
Hvis du er: mellem 18-50 år gammel,·Sund og rask, ·ikke tager daglig medicin,
og dit  alkohol forbrug ikke overstiger 3 genstande dagligt (mænd) og  2 genstande dagligt (kvinder), er du
velkommen til at deltage i en videnskabelig undersøgelse på klinisk farmakologisk afd. Q, Rigshospitalet.
Formålet er at undersøge paracetamols omsætningsveje hos mennesket, og  undersøgelsen indebærer
indtagelsen af to almindeligt brugte lægemidler -paracetamol og chlorzoxazone (en tablet af hver) samt
indgift af en lille dosis  radioaktivt mærket antibiotikum (erythromycin). Stråledosis er langt lavere end et
røntgenbillede af lungerne. Der vil blive taget blod (ca.60 ml) og urinprøver.
Forsøget strækker sig over 2 dage (to gange 8 timer) med en uges mellemrum og der ydes et honorar på 1000
kroner. Hvis du er interesseret, ring venlig til projektansvarlig læge Iza Kramer, klin. farmakologisk afd.
Q 76.42 tlf. 35 45 76 94 med henblik på mere detaljeret information.
Klin. farm. afd. Q 76.42
Rigshospitalet
Tagensvej 20
2200 København N

EFTERLYSNING

Jeg har mistet min sorte polo shirt fredagen før
rusturen. Aflever den venligst til mig i klubben.

Camilla Lyhne

ANNONCER
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Der afholdes

   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening

    ONSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2000, KL. 16.00

I STUDENTERKLUBBEN

    Dagsorden:
     1. Valg af dirigenter
     2. Valg af referenter
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
     6. Forslag til drøftelse: Sammenlægning af de tre vagtbureauer
     7. Lovændringer
     8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     9. Eventuelt

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive forslag til
lovændring til bestyrelsen.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 2000/
2001, SAMT GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

Valg til FADL’s repræsentantskab 2000/01 afholdes i perioden mandag den 16. oktober til og med fredag den 27. oktober
2000.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere. Flere på én liste
kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF OPSTILLINGSLISTER TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL’s sekretariat. De er også  i dette MOK .

3.5/2000gfindk.12000

INDRE ORGANER
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Forslag 4.
til behandling under KKF’s generalforsamlings
punkt 7 den 27. september 2000
Indsendt d. 1. sptember 2000 af Andreas H. Lundh

I de sidste par år har vi i Danmark set en øget
tilgang til private betalingshospitaler. Hvor man på
disse tidligere foretog operationer af mere kosme-
tisk art, ser vi i dag at man foretager langt større
indgreb, som eksempelvis bypass operationer.  Lige-
ledes har flere og flere danskere forsikret sig privat
eller via deres arbejde mod livstruende sygdomme
(jvf. UfL nr. 35 s.4686).
Det betyder at har man penge nok kan man springe
ventelisterne til de offentlige behandlingstilbud over
og lade sig behandle af specialister i det private.
Altså en klar deling af danskerne i et A og B hold.
De private hospitaler har ingen forpligtigelser så-
som uddannelse, videreuddannelse og forskning, og
har dermed mulighed for at konkurrere med det of-
fentlige på vidt forskellige præmisser.
Jeg mener derfor, at vi som medicinstuderende bør
være med til at bremse denne udvikling.
Dette kan vi bl.a. gøre ved at nægte at udføre ar-
bejde sådanne steder.

Jeg foreslår derfor at vi genindfører vores gamle
kollegiale vedtægt §8

Foreningens medlemmer må ikke modtage ansæt-
telse på private betalingshospitaler.

Mød og på Generalforsamlingen og stem. Det er dit
fremtidige sundhedsvæsen du kan være med til at
trække i den rigtige retning.

Venlig Hilsen

Andreas H. Lundh

Medlem af FADL, KKF

Forslag 1.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt
7 den 27. september 2000.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
Gældende formulering

§ 4, stk. 1.
Medlem kan enhver blive, som er immatrikuleret
ved det Lægevidenskabelige Fakultetet ved Køben-
havns Universitet og er aktiv medicinstuderende,
samt overholder de af fakultetet fastlagte tids-
grænser.

§ 4, stk. 2

Forslag til ny formulering

§ 4, stk.1.
Som medlemmer af kredsforeningen optages læge-
studerende ved (Københavns, Aarhus, Syddansk) Uni-
versitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter
ansøgning kan medlemsskab tillige opnås af læge-
studerende ved landets øvrige universiteter, der kan
dokumentere at have bopæl i kredsforeningens geo-
grafiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nær-
mere regler for inddelingen af landet i geografiske
områder.

§ 4, stk. 1 a
Begrundelse:

Som det er de fleste bekendt kan man godt studere i
Odense og bo i København. Som det er i dag skal man
være medlem af Odense Kredsforening.

Hovedbestyrelsen finder det imidlertid fornuftigt, at
der kan dispenseres, således at man kan vælge at
være medlem af den kredsforening man har størst
tilknytning til. Alle der bor med et postnummer <
5000 kan herefter blive medlem af Københavns Kreds-
forening.

I København har vi iøvigt givet dispensation til at
være medlem her tidligere.

Vi håber, at generalforsamlingen også vil godkende
de foreslåede ændringer.

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening
Repræsentantskabet
Det er endvidere et krav for medlemskab at man
overholder de af fakultetet fastlagte tidsgrænser.

Forslag 2.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt
7 den 27. september 2000.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
Gældende formulering

§ 4, stk. 4.
Udmeldelse kan ske til en kontingent-periodes af-
slutning ved skriftlig meddelelse til kredsforeningen.
Ved udmeldelse pr. 1. februar skal meddelelse til
kredsforeningen ske inden 1. oktober det foregående
år. Ved udmeldelse pr. 1. august  skal meddelelse til
kredsforeningen ske inden 1. april. Personer der er
frameldt det sundhedsvidenskabelige fakultet,
betragts dog som udmeldt ved frameldelsen fra stu-
diet. Medlemmer, der har været vagtaktive inden

Forslag 3.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt
7 den 27. september 2000.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
Gældende formulering

§ 6A. Der opkræves særskilte indskrivningskontin-
genter ved indmeldelse og når et medlem indskriver
sig til henholdsvis ventilatør-, børneventilatør-, dia-
lyse og MVS-kursus.

§ 6A,stk. 2. Indskrivningskontingentets størrelse
fastlægges af kredsrepræsentantskabet.

Forslag til ny formulering

§ 6A. Der opkræves et særskilt indmeldelseskontin-
genter ved indmeldelse.

§ 6A,stk. 2. Indmeldelseskontingentets størrelse
fastlægges af kredsrepræsentantskabet.

Begrundelse:

FADL’s revisor har anbefalet at ophøre med at
indberettte kursusindskrivningskontingent via
fagforeningskontingentet på den måde FADL har prak-
tiseret det de sidste par år.

Repræsentantskabet har derfor vedtaget at der ikke
skal betales indskrivningskontingent (kursusafgift) til
kurser mere.

for en kontingentperiode skal dog altid betale for
hele denne ½ års periode. Personer,….

Forslag til ny formulering

§ 4, stk.4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning fra
semesterstart (henholdsvis 1. september og 1. fe-
bruar)  og med én måneds varsel. Personer der er….

Begrundelse:

Der har i flere perioder været misforståelser om-
kring udmeldelsesproceduren.

Som det er i dag er der en ”fire måneders
udmeldelsesfrist” (fra oktober til februar). I realite-
ten overholdes den ikke, idet den som den er udfor-
met godt kan være en 9 måneders udmeldelsesperiode,
hvorfor sekretariatet accepterer udmeldelse i okto-
ber/november til næste semester.

Hensigten har været at når man har modtaget op-
krævning af kontingent for et semester kan man ikke
bare melde sig ud. Når semesteret er startet kan
man først melde sig ud til næste semester.

For at gøre det mere forståeligt og gøre udmeldelses-
fristen ens med andre fagforeninger foreslås én må-
neds udmeldelsesfrist inden semesterstart.

Med venlig hilsen

Andreas H. Lundh, medlem af Københavns Kredsfor-
ening

I overenskomstforhandlingerne vil de til
indskrivningskontingentet relaterede udgifter blive
taget med som et krav om forøgelse af kursusfølge-
omkostningerne. Indtil FADL har forhandlet det på
plads betales kollektivt via kontingentet.

Vi håber, at generalforsamlingen vil godkende den
foreslåede ændringer.

Med venlig hilsen

FADL, Københavns Kredsforening

PS De i ”Semesterhæfte efterår 2000” omtalte kursus-
afgifter på kr. 320 for et VT-kursus og kr. 300 for et
BVT kursus opkræves ikke.

FADL

INDRE ORGANER
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NAVN ADRESSE CPR-NR.     UNDERSKRIFT

 1. ___________________________________________________________________________________________________

 2..___________________________________________________________________________________________________

 3..___________________________________________________________________________________________________

 4..___________________________________________________________________________________________________

 5..___________________________________________________________________________________________________

 6..___________________________________________________________________________________________________

 7..___________________________________________________________________________________________________

 8..___________________________________________________________________________________________________

 9..___________________________________________________________________________________________________

 10..__________________________________________________________________________________________________

 11..__________________________________________________________________________________________________

 12..__________________________________________________________________________________________________

 13..__________________________________________________________________________________________________

 14..__________________________________________________________________________________________________

 15..__________________________________________________________________________________________________

 16..__________________________________________________________________________________________________

 17..__________________________________________________________________________________________________

 18..__________________________________________________________________________________________________

 19..__________________________________________________________________________________________________

 20..__________________________________________________________________________________________________

 21..__________________________________________________________________________________________________

 22..__________________________________________________________________________________________________
Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater.
Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere.
Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
     Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget.

2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen
    Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget.

Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er torsdag den 27. september 2000 på generalforsamlingen.

_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale:

Modtaget den:                                 Klokken:                       Af:

OPSTILLINGSLISTE

TIL FADL/KKF-VALG OKTOBER 2000
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til valget til repræsentantskabet i kredsfore-
ningen.
Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r):
Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r):
Er listen prioriteret?   (      )   (      )
                                       JA    NEJ
_____________________________________________________________________________
Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgforbund samt den eventuelle
prioritering af opstillingslisten.

FADL-VALG
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STILLERLISTE
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste _____
med _____ kandidater til valget af kredsforeningens repræsentantskab, oktober 1999.

NAVN  UNDERSKRIFT  CPR-NR

 1. ___________________________________________________________________________________________________

 2..___________________________________________________________________________________________________

 3..___________________________________________________________________________________________________

 4..___________________________________________________________________________________________________

 5..___________________________________________________________________________________________________

 6..___________________________________________________________________________________________________

 7..___________________________________________________________________________________________________

 8..___________________________________________________________________________________________________

 9..___________________________________________________________________________________________________

 10..__________________________________________________________________________________________________

 11..__________________________________________________________________________________________________

 12..__________________________________________________________________________________________________

 13..__________________________________________________________________________________________________

 14..__________________________________________________________________________________________________

 15..__________________________________________________________________________________________________

 16..__________________________________________________________________________________________________

 17..__________________________________________________________________________________________________

 18..__________________________________________________________________________________________________

 19..__________________________________________________________________________________________________

 20..__________________________________________________________________________________________________
Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.
Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere.
Man kan kun være stiller for én liste.
_____________________________________________________________________________
Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved det sundhedsvidenskabelige fa-
kultet, medlem af FADL, KKF, ikke stillere for andre lister. Underskrift:

SUBJEKTIVT REFERAT
AF 6. REPRÆSENTANT-
SKABSMØDE D. 31/5-00
KL.1.15.

Da vi her i FADL i de sidste mange år har været
nogle sløve bananer og derfor ikke fået udsendt vo-
res referater, prøver vi hermed noget, som vi har
prøvet før. DET SUBJEKTIVE REFERAT!!!!!!
Er du derfor interesseret i hvad der rigtigt foregik
kan du henvende dig på kredsen og få en kopi at det
”rigtige” referat(som jeg dog også har skrevet!!!).
Jeg vil derfor ikke gennemgå alle punkter slavisk,
men i stedet opsummere hvad der var af spændende
sager.

Her kan blandt andet nævnes FÆLLES VAGT-
BUREAU.
Som nogle jer muligvis er klar over har vi i det sidste
stykke tid arbejdet med fælles vagtbureau på lands-
plan. Ideen er at vi skal kunne spare en masse penge
ved denne fusion(det er jo så populært), og samtidig
udvide vores marked gennem fælles strategi og mar-
kedsføring. Nødvendigheden af dette skyldes et stort

omsætningstab for alle tre vagtbureauer gennem de
sidste par år.
Vi har derfor fået udarbejdet en bekostelig konsu-
lent rapport der skulle belyse økonomien omkring en
fusion.
Som enhver 2. års studerende på handelsskolen kunne
have sagt sig selv, så er der sgu’ penge i det her. Men
vi skulle jo nok hellere lige spørge nogle kloge hove-
der, så derfor har vi smidt en masse tusinde kroner
efter denne rapport, som alle i Københavns repræ-
sentantskab mente var en tynd kop te.(Nogenlunde
på niveau med en Sociologi opgaver 3!)
Men nu kan vi så komme videre og d. 9 juni skal
hovedbestyrelsen så beslutte om vi skal fusionere.
Hertil skal siges at det længe har været Københavns
holdning at dette var en logisk følge af vagtmarkeds
tendensen, trætheden af at skulle opfinde den dybe
tallerken tre gange, fælles EDB behov og andet.
Men der har været skepsis i Odense og Århus, grun-
det spørgsmål omkring den reelle rentabilitet ved en
sådanne fusion.
Så vi venter alle spændte på resultatet d. 9. juni.

En anden spændende ting på mødet var FADLs nye
aftale med Forstædernes Bank, som bl.a. indeholder
25.000 kr’s kassekredit og gratis VISA dankort.

Førstnævnte bonus vil måske være en ide for alle
vores medlemmer som ikke tager vagter, for hvor
får de egentlig deres penge fra???
Det har nemlig vist sig at ca. 50% af vores vagt-
aktive medlemmer(75% af FADLs medlemmer) tje-
ner under 10.000 kr. om året. Denne tendens er
eskaleret de sidste par år. Hvad skyldes dette egent-
ligt? Arbejder folk på tankstationer og kiosker fordi
at det er svært at få vagter, betaler mor og far
gildet, er priserne i studenterklubben dalet?
Disse spørgsmål håber vi at få svar på til efteråret
hvor vi har tænkt os at igangsætte en undersøgelse
af vagttagernes behov, holdninger og andet til det at
tage vagter.

Vores SPV-overenskomst regner vi med at kunne
afslutte til efteråret, forhåbentligt til september.
Til slut kan nævnes at vi har bevilliget 5000 kr. til
den travle FADL-politiker/HG-medlem/rusvejleder/
tutor/MOK-skribent osv. Gordon Jehu. Som sjovt
nok ikke har tid til at tage vagter.

Med Venlig Hilsen

Lista A(Arbejderlisten) repræsenteret ved Andreas
H. Lundh

FADL-VALG
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En beskrivelse af forhandlingsresultatet
Den 4. maj 1999 fremsendte SUL og Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) i fællesskab elleve krav til
fornyelse af overenskomsten til Finansministeriet (FM) og den 10. maj 2000 nåede den fælles forhandlingsdele-
gation til et acceptabelt resultat med FM om OK’99.

Vi har bl.a. haft som mål at få udvidet vejlederområdet og få højere løn når der arbejdes om aftenen efter kl.
17.00 og på lørdage/søndage.

Resultatet
Forhandlingsresultatet indeholder i grove træk følgende:
· En tre-årig overenskomstperiode
· En udvidelse af overenskomstområdet, således at visse institutioner under Kulturministeriets nu er omfattet
  af overenskomsten
· Centrale Forhandlings Udvalgs (CFU) -forligets bestemmelser om generelle lønstigninger og regulerings
  ordning. Der er således ikke tale om den fulde CFU-ramme på 7,55%, men om dele heraf.

Det var ikke muligt, at opnå aftale om:
· Fornyelse af vejleder området
· Udbygning af kvalifikations- og funktionsløn til tekniske assistenter
· Ulempeydelser (forskudttidstillæg, rådighedstillæg mv.) til demonstratorer og tekniske assistenter
· Forberedelsesnorm til studieorienterende møder i gymnasiet (STORM)
· Orienteringsordning ved ansættelser
· Bestemmelserne om feriefridage

Baggrund
Lønnen består afhængig af jobbet (undervisningsassistent, instruktorer, hjælpelærere og demonstratorer og
faglige vejledere) af en grundløn, der i perioden øges med 5,20 % jf. følgende aftalte generelle lønstigninger.

Generelle Generelle
lønforhøjelser lønstigninger via reguleringsordning I alt

1.april 1999 0,27 % 1,20 % 1,47 %
(1. april 2000 1,15 % 0,64 % (skøn) * 1,79 %)
1. april 2000 0,84 % 0,00 % 0,84 %
1. oktober 2000 0,48 % 0,48 %
1. april 2001 2,17 % 0,31 % (skøn)
1. oktober 2001 1,13 % - 1,13 %
I alt aftalt 5,20 % 2,15 % (skøn) 7,35 % (skøn)
Korrigeret* 4,89 % 1,51 % (skøn) 6,40 %
* Lønnen pr. 1.4.2000 steg kun 0,84%, idet reguleringsordningen i staten var negativ, fordi lønudviklingen i
staten for første gang har været kraftigere end i den private sektor.
De lønsatser der står i overenskomsten vil automatisk blive reguleret med ovennævnte 4,89 % (søjle 1) gennem
en akkumuleret reguleringsprocent.

Dvs. at lønnen pr. 1.04.1999 med tilbagevirkende kraft stiger 1,47 %.

Den sidste lønstigning i overenskomstperioden sker den 1.10.01 med 1,13%, således at lønnen i overenskomst-
perioden er steget med 6,40 % i forhold til sidste overenskomstperiodes afslutning.

Reguleringsordning
Lønstigninger via reguleringsordningen stammer fra afsmitningen af lønudviklingen på det private arbejdsmar-
ked.

En del af de midler, der udløses fra reguleringsordningen, er på forhånd aftalt anvendt til finansiering af puljer
og lokal lønudvikling m.v. I reguleringsordningens udmøntning pr. 1. april 1999 fratrækkes der 0,15 pct., den 1.
april 2000 0,55 % og den 1. april 2001 0,15 % til disse formål.

Dette udgør i alt 0,85 %.

Disse 0,85 % får FADL/SUL ikke del i. Tidligere har FADL/SUL fået hele rammen, idet den akkumulerede
reguleringsprocent har indeholdt hele reguleringsordningen. I år har man aftalt at afsætte ovennævnte del til
andre formål. FADL/SUL krævede at få disse 0,85 % centralt ved bordet. Men det er blevet afvist.

Resten af udmøntningen fra reguleringsordningen sker i form af generelle lønforbedringer. Pr. 1. april 1999 er
det opgjort, at reguleringsordningen vil udløse 1,207 pct. i generel lønregulering.

Ifølge materiale fra CFU-forliget skønner parterne, at reguleringsordningen derefter vil udløse 0,64 % i generel
lønstigning pr. 1. april 2000 og 0,31 % pr. 1. april 2001.

*Dette udgør de i alt 2,15 % i søjle 2.

Den nye timeløn er angivet i nedenstående tabel  pr. 1.10.1998, 1.4.1999, 1.4.2000 og
1.10 2000:

Overenskomstens ans.somr.: 1/10 1997 1/10 1998 1/4 99 1-04 00 1-10 00
Grundbeløb

*undervisningsassistent 172,92 178,63 181,26 182,79 183,65
*instruktorer, hjælpelærere og dem. 153,22 158,28 160,61 161,96 162,72
*tekniske assistenter (datastudiesal) 114,68 118,47 120,21 121,22 121,79
*faglige vejledere 136,52 141,03 143,11 144,31 144,99
*præparatfremstillere 132,86 137,25 139,27 140,44 141,10
*kvalifikationstillæg 2,18 2,25 2,29 2,30 2,32

I overenskomsten er der indarbejdet
følgende forhold:

Overenskomsten dækker nu følgende institutioner
under Kulturministeriet:
- Det kongelige bibliotek
- Arkitektskolen i Århus
- Danmarks Biblioteksskole
- Rytmisk Musikkonservatorium
- Det Jyske Musikkonservatorium

Desuden er deltidsdirektivet implementeret i over-
enskomsten.

Endvidere skal følgende fremdrages:

Feriefridagstimer

FADL fik ikke disse idet der ikke ydes særlige ferie-
fridage til lærere, der aflønnes efter cirkulæret om
timelønnet undervisning.

Procenter i CFU

CFU -forliget var forventet til i alt at give 10,55%:

Genelle lønstigninger 5,20 %
Feriefridagstimer 1,00 %*
Forskellige puljeformål 1,35 %*
Skønnet reguleringsordning
- puljer og lokalløn0,85 %*
- generel løn 2,15 %

I alt får FADL/SUL ikke del i * 3,20 % af de  skøn-
nede 10,55 %.

Grundet højere lønudvikling i staten, sker der dog en
nedregulering således at FADL får en lønstigning på
4,89% + 1,51% = 6,40%

OPSUMMERING
Det har ikke været tilfredsstillende, at det kun er
dele af CFU-rammen, som er omfattet af vores resul-
tat, - det har således ikke været muligt – at for-
handle hele CFU-rammen ved ”bordet”.

Det har været mindre tilfredsstillende, at det ikke
har været muligt at etablere såkaldte funktions- og
kvalifikationstillæg. Ligesom det er utilfredsstillende
at den 1% til særlige feriefridag ikke udmøntes til fx
studievejledere og studiesalsvagter som på andre
overenskomstområder har fået dette.

FADL/SUL accepterer forhandlingsresultatet idet vi
ikke i nuværende situation finder det formålstjenligt
at fravige et positivt forhandlingsmiljø som vi håber
medlemmerne i næste overenskomst kan drage for-
dele af .

En af de væsentligste problemer ved denne forhand-
ling var at vi ikke havde medlemmerne bag os. Hver-
ken omkring selve udformningen af kravene eller ved
overvejelsen om varslet konflikt.
Dette har vi selvfølgelig tænkt os at gøre noget ved
inden næste forhandling.

Derfor:
Er du ansat under SUL-overenskomsten, som studie-
vejleder, præparatfremstiller, demonstrator, under-
visnings assistent eller er du teknisk assistent på
mikroskopisk/datastudiesalen/laboratoriet for klini-
ske færdigheder og samtidig medlem af FADL. Så
trop op på FADLs sekretariat og læg dit navn og e-
mail adresse. Så kan vi kontakte dig med henblik på
de næste forhandlinger, samt sende dig materiale
vedr. forhandlingerne.

Er du interesseret i et eksemplar af overenskomsten
kan du afhente det på FADLs sekretariat.

Med Venlig Hilsen
Torben Conrad og Andreas Lundh
Faglig Sagsbehandler Medlem af KKR

SUL overenskomstaftalen endelig på plads
(Studenterundervisere m.fl. ansat ved de højere uddannelsesinstitutioner)

INDRE ORGANER
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taget med på råd og får lov til at deltage i plejen
omkring børnene på en væsentlig mere interessant
og fagligt udfordrende måde. Har man sagt børn må
man også sige forældre og her lærer man at få god
kontakt dem og pårørende i det hele taget, men man
er aldrig alene med diverse problematikker.
Når vi ikke passer børn fungerer vi på lige fod med de
andre VT-hold og passer voksne.

Hvad kræver vi af dig
Min. 150 VT-timer og at du tager børnekurset i først-
kommende semester
At du kommer til vores næste holdmøde

Onsdag den 27. september kl. 19.15 på Panum
(studenterklubben)

Hvad får du af os:
Gode spændende og lærerige vagter
Du får ofte love til væsentlig mere end på alminde-
lige VT-vagter
Vi står altid nr. 1 i VT-køen til børn og vil for frem-
tiden også stå nr. 1 i køen til alle vagter på Rigsho-
spitalet – Du vil således være næsten sikker på at få
dine vagter, hvis du er på vores hold.

Er du blevet nysgerrig, har spørgsmål eller ved du
allerede nu at du vil på holdet så kontakt holdleder
Anne-Louise på 38882999 eller kom til vores hold-
møde

Udfordrende og fleksible vagter tilbydes

Hold 4301 på neonatalklinikken
på RH søger 1 ventilatør.

med “oplæringsstart” den 18. sept. 2000

Vi tilbyder:
-    Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stue-
     gang og blodprøvetagning af 2-4  børn.
-    Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da
     vi ikke har dækningspligt for  de tilbudte vagter.
-    Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejer-
     sker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
-    Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.400 VT-timer samt 100 BVT-
timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet.

Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkom-
mende kursus.
 Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.

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

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

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 14. sept.  2000 kl. 12.00 til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96

Ansættelsessamtale med kvalificerede.

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv på Rigshospi-
talet søger

1 ny ventilatør til indsupplering i
oktober

Vi er: Et permanent fasthold på afdeling 4141 på
Riget. Holdet er stabilt og velfungerende, og har

Åbningstider på VB

Ekspeditionen har åbent:

Tirsdag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og  fra
13.00 -15.00.
Mandag og fredag lukket for personlig henven-
delse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35
24 54 05
man kan også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk  (Jytte Lindegren)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så  husk,
at give os besked enten pr. brev eller telefon.    Hil-
sen   VB

Vagtafdelingen

Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00 og
13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

HUSK ……………  SPV-opskrivning kan
ske 1 måned frem minus 1 dag.

HUSK NU….. HUSK NU ……. HUSK NU……………
at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s egne
postkasser anvendes. Manglende porto koster kr.
22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT på-
stemplet HUSK PORTO.

Meddelelser fra Vagtchefen &
Servicechefen

DAGLIG TRÆFFETID:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 16.00 til 18.00

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/
servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt
muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan skrive til os på følgende e-mail adresse:
cm@fadl.dk. Gittes mail er: glh@fadl.dk
Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du såle-
des fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er
specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Caroline Møller & Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef Servicechef

ANNONCER !

Nyt hjemmehold 1509 i Hvalsø søger 1 medlem.

Holdet skal varetage pleje af en 46-årig mand med
amyotrofisk lateralsklerose, som kun kan bevæge
sine øjne og en smule sine knæ.

I løbet af natten sidder man udenfor ægteparrets
værelse og er klar, hvis manden får brug for hjælp.
Ca. hver anden time skal han vendes – her vækkes
hustruen og I hjælpes ad.
Manden har gastrostomisonde, hvorigennem han til
tider skal have medicin.

Holdet skal dække nattevagter 23.30 - 07.30 man-
dag, tirsdag, onsdag og torsdag i alle uger.

Krav:
- Du er kvinde
- Du har mere end 400 SPV-timer på bagen
- Du er fleksibel
- Du holder af at arbejde om natten
- Du skal kunne tage vagter fra mandag den
             3. juli 2000

Yderligere oplysninger : Line Stendell tlf. 35 85 46
75

Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. sept. 2000 klokken
12.00 på Vagtbureauet.

Det ”nye” børnehold 3302

Er du træt af kedelige VT-vagter, er du træt af ikke
at få de vagter du er skrevet op til – så har vi et
tilbud til dig. Kan du lide at passe børn og vil lære
mere om det, er vi helt sikre -  Børneholdet stedet
for dig.

Den største og ældste myte om børneholdet er, at vi
bare sidder i 8 timer og holder tube – Det passer
ikke!! Netop fordi vi er børnehold bliver vi oftest

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  28/8-2000 – 3/9-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 6 16 6 10 13 20 13 84
07-15 udækket 0 0 0 0 0 2 5 7 8
15-23 bestilt 17 15 19 19 19 21 12 122
15-23 udækket 0 1 0 0 4 3 0 8 6
23-07 bestilt 23 20 19 20 25 19 16 142
23-07 udækket 0 0 0 1 5 3 9 18 12
ialt bestilt 46 51 44 49 57 60 41 348
ialt udækket 0 1 0 1 9 8 14 33 9
dæknings % 100 98 100 97 84 85 63

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

Vagtbureauet meddeler

VB MEDDELER
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været aktivt på afdelingen i mere end 10 år. Vi
dækker AV og NV i hverdagene, hele døgnet i week-
enden.

Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob,
som giver mulighed for at træne en række basale
kliniske færdigheder, men også for at stifte bekendt-
skab med højt specialiseret og avanceret behandlings-
udstyr. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
-Observation og personlig pleje af afdelingens pa-
tienter. Disse omfatter bl.a.: Klassisk
thoraxkirurgiske patienter (primært lunge- og
oesophaguskirurgi), coronar bypass- og klapopererede
patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter
og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Indgift af koloid-, krystaloid- og blodprodukter.
-Udtagning af blod- og andre prøver
-Forbindings- og drænpleje
-Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse
(Prisma)

Vi kræver:
-At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter
-At du tager min. 6 vagter pr. måned det første år.
Efter et år er det muligt at gå ned i vagter (”gå på
pension”)
-At du har 400 VT-timer
-At du er på fase II (gerne tidligt på fase II)
-At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følge-
vagter

Børneerfaring og EKG kursus er en fordel, men ikke
et krav.

Det sker at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret. Man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer eller mangler én eksa-
men på fase I.

Yderligere oplysninger: Kontakt Thomas N. Han-
sen (tlf.:35343548)

Ansøgningsfrist: l5. september  kl. 12:00.
Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB. Tid til
ansættelsessamtale aftales med holdlederen.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 1
nye 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
aftenvagter. Vi plejer ikke at dække vagter på hel-
ligdage som jul og nytår. Holdet har eget TV/video
som kan benyttes i nattevagterne!

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.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 5
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger dren-
gen som han udvikler sig, så du skal kunne svømme,
cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det
forventes at du kan være på holdet mindst et år,
gerne længere.
Det er ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil (men langtfra nødven-
digt), ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes 2 timers transportgodtgørelse per vagt.

Skal kunne tage til Bornholm i uge 38, sammen med
drengen og tre andre ventiler….oplagt chanche for
at lære dels drengen at kende dels de andre hold-
medlemmer !!!!!

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Ale-
xander Tetzlaff tlf. 38 34 62 08.
Ansøgningsfrist hurtigst muligt til Vagtbureauet.
Hjemmehold 4628 søger nye
ventiler

…. er du glad for børn, så er dette lige noget for
dig!

Holdet varetager observation og pasning af Jonas på
8 måneder, der er født med den meget sjældne syg-
dom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk li-
delse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Jonas ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover.

Arbejdet omfatter dels ventilatøropgaver og dels
almen pleje af Jonas. I nattevagterne består arbej-
det typisk i at montere maske og BIPAP, observere
Jonas´ saturation under søvn, rengøre udstyr samt
skifte ble, give mad, lulle i søvn etc., så forældrene
kan få hvilet. Der kan også blive tale om enkelte

dagvagter, hvor arbejdet desuden består i at lege
med Jonas eller gå en lille tur.

Der er tale om nattevagter alle ugens syv dage af
cirka 12 timers varighed fra kl. 21.00 til 09.00 (kan
eventuelt ændres efter aftale med forældrene, hvis
klinik eller obligatoriske timer starter før klokken
09:00). Derudover vil der være enkelte dagvagter af
meget varierende varighed. Holdet arbejder på Fre-
deriksberg.

Vi kan tilbyde – et fast job med
·samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
fuld dreng
·sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt på
holdmøderne (dog med forbehold for få aflysninger
eller ændringer i familiens ferier og fridage)
·mulighed for at læse, studere, se tv e.lign., når
Jonas sover om natten
·arbejde langt ud i fremtiden
·god mulighed for at skrive OSVAL om det sjældne
Undine Syndrom (forældrene har et meget godt kend-
skab til sygdommen, kan forsøge at etablere kontak-
ter til andre Undine-familier og har en samling af
mange af de videnskabelige artikler, der eksisterer
om Undines symdrom)
·et meget tæt samarbejde med Jonas´ forældre
·fleksible forældre, som efter aftale gerne tager over,
hvis du skal på klinik, har obligatoriske timer e.lign.
hvis du har:
·min. 150 VT-timer
·BVT-Kursus eller er villig til at tilmelde dig det
førstkommende kursus
·erfaring med pasning af små børn eller blot er totalt
vild med små størrelser
·interesse for at arbejde i et privat hjem
·et venligt og fleksibelt væsen
·en smule fingersnilde, lidt praktisk sans, en god
dømmekraft samt evnen til at bevare roen, hvis der
skulle opstå et akut problem
·mulighed for at tage 4 vagter pr. måned (også i
eksamensperioderne)
·mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år
– meget gerne længere

Oplæring sker på din første nattevagt af forældrene,
som på skift er til stede hele natten. Herefter har du
en prøvetid på en 2-3 vagter (dine vagter vil starte i
oktober).
Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.
Ansøgningsfrist: d. 18. september kl. 12.00.
Næste holdmøde er fastsat til den 20. septem-
ber.
Yderligere information fås hos holdleder Kasper
Østrup Larsen, 38860023.

ULANDSPROJEKTER - VEJEN
TIL SUCCES
IMCC Ulandsseminar
22.-24. september 2000
i Karrebæksminde

Danida, NGO’ere og lokalbefolkninger har alle forskellige opfattelser af ”det gode projekt”. På seminaret
diskuteres metoder og kriterier for at opnå succesfulde ulandsprojekter. Der tages udgangspunkt i generelle
synspunkter og konkrete eksempler.

Oplægsholdere:
Danida: Finn Schleimann
NGO: Knud Vilby
Lokalbefolkning: John Everest Kuada
Underholdning:
Eksotisk mad og dans, og historier fra de varme
lande

Dato: Fredag d.22/9 kl.17 til søndag d.24/9 kl.14
Deltagergebyr: 250 kr. som dækker mad, indkvartering og transport.
Tilmelding: Inden den 11/9 til IMCC udlandsseminar, Panuminstituttet 9.2.2, Blegdamsvej 36, 2200
København N., Tel.: 3532 6411,
email: lsr@mdb.ku.dk

GÅ IKKE GLIP AF
SEMESTRETS FØRSTE
IMCC MÅNEDSMØDE

ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER KL.
19.30 I FADL’S MØDELOKALE
1.2.7a

Dagsorden:

1) Formalia
2) Introduktion af gruppernes arbejde, hvad er

målsætningen for det kommende semester
3) lokalformandinden beretter
4) kassereren beretter
5) landsformanden beretter
6) valg af formand
7) valg af kasserer
8) valg af administrativ gruppe, 3 personer
9) rapport fra GA 2000 i Porto
10) eventuelt

IMCC er en organisation af frivillige medicinstude-
rende, der bl.a. arrangerer klinikophold i ind- og
udland, sender praktikanter til troperne i 3-6 mdr.,
tager fat på folkesundhedsmæssige spørgsmål både
her og i udlandet, indsamler brugt hospitalsudstyr,
tager fat på flygtninges levevilkår i asylcentre og
meget andet. ALLE NYE ER VELKOMNE. Kom og
hør hvad de forskellige grupper laver i IMCC, og hør
om der er noget du kunne tænke dig at deltage i.

IMCC

INDRE ORGANER
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Basisgrupper

GRUPPEN FOR
INTEGRERET MEDI-
CIN (GIM) MØDES I
DAG (D.6/9-00) KL
16.00

Gruppen for integreret medicin
(GIM) er en gruppe for alle stud. med.´er. Alle er
velkomne til at komme og lytte til vores fore-
drag, eller deltage i møderne i en periode, hvor
vi beskæftiger os med et område, der vækker
særlig interesse. Vi interesser os (ikke ukritisk)
for alternativ medicin, og andre spændende ting
der sjældent doceres her på Panum. Ny inspira-
tion og forslag er altid velkomne.  Vi mødes den
første onsdag hver måned kl 16.00 og snakker i 1-
1 ½ time, det første møde kommer måske til at
tage lidt længere tid.

GIM mødes onsdag d. 7. september 2000 kl 16.00
i lokale 9.2.3. (næsten overfor datasalen)

På dette møde skal vi snakke om en del ting.

-Faglig Dag; GIM arranger faglig dag i år
(d. 11. okt.) sammen med studenterrådet.
-Vi skal høre hvad der blev snakket om på
”faglig dag mødet” fre. d. 31. aug.
-Anna fortæller kort om foredraget om Tran
scendental Meditation d. 7. nov. Kl 18-20.
-Yoga-weekend i starten af 2001 !
-Akupunktur kursus for medicinstuderende,
”Hvornår kommer det ? “

GIM byder alle nye studerende velkomne og hå-
ber at se mange nye og gamle interesserede.

Venlig hilsen GIM

FØRSTE TORSDAG I MÅNE-
DEN = MÅNEDSMØDE MED
SEXEKSPRESSEN!
I FADL´s mødelokale kl. 1900, hvor vi vil snakke
nyheder og lave mapper.
Medbring alt hvad der kan bruges til mapperne:
undervisningsforslag, billeder, citater, gamle
blade, ja, kun fatasien sætter grænsen.
Evt. egne drikkevarer.
Vi glæder os til at se jer!
Kys Sexekspressen

ARRANGEMENTER –
STUDENTERPRÆSTEN
VED NATUR OG SUND –
EFTERÅRET 2000

Kroppen – sund eller hellig?
Onsdag den 20. september
kl. 17.00  i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
”Religion og den syge krop”
Henning Nabe-Nielsen, præst ved Rigshospita-
let.
Fredag den 29. september
kl. 19.00
i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Oktoberfest
Tirsdag den 3. oktober
kl. 11.30-15.30
i Lundsgaard Auditoriet på Panum Instituttet
”Uden mad og drikke….”
Reinhard Stelter, Institut for Idræt.
Birgit Severin, speciallæge i psykiatri.
Niels Kayser Nielsen, Århus Universitet.
Torsdag den 12. oktober
kl. 19.00
i aud. 10 på HCØ
„Mennesket - en maskine?“
Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet, medlem
af Etisk Råd
Tirsdag den 31. oktober
kl. 22.30
i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Allehelgensgudstjeneste
Mandag den 27. november
kl. 19.00
i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Bestyrelsesmøde
Søndag den 3. december
kl. 20.00
i Trinitatis Kirke, ved Rundetårn

HEJ ALLE
SAMMEN NYE
SOM GAMLE
ROTTER.

PAF har møde for nye
interresede og allerede
inmældte på Torsdag kl.
16.00. I studenter klub-
ben!!
Vi VIL SE ALLE!!!!!!!

Ellers er vi i gang igen og skal lige høre om alle
er klar til nogle arrgementer. Jagten er så småt
begynt og de nye dræpere snart på banen efter
en forhåbentlig overstået eksamen. Fiskeriet er
godt for tiden og personligt har jeg været med til
at lande 25 torsk og en aborre på omkring kiloet
i torsdags, Fedt. Sejlas, Squas, Jagt, Fiske, Dyk-
ning, etc… Skal igang og folk må lige komme og
vise ansigtet for vi skal have lavet en plan! Vo-
res nye lokale skal ryddes o.s.v.
Friskt Mod
Bjørn Reseke Formand

JEG GI’R EN OMGANG, HVIS
DU GI’R TO“

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

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
Husgruppen selv op, selvom flere af dem unægte-
lig ligner den gulvklud, de selv går og skubber
rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.
3) De tomme flasker flyver selv op i baren og
ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylle-
show. 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 proffessionelle
dørmænd 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 an-
den hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.
5) Studenterklubbens overskud ryger lige i
lommen 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 administreres til dagligt af foreningen Hus-
gruppen.
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 bartjan-
ser. 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 KUN-
DER ELLER HUSGRUP-PEMEDLEMMER,
LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener Husgruppen

INTRODUKTIONSMØDE
-om Husgruppen og
Studenterklubben
Er du interesseret så mød op mandag den 18/9
kl. 15 i Klubben.
Alle er velkomne!
På vegne af introgruppen
Kristine Sarauw og Camilla Lyhne.

INDRE ORGANER
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SÅ SKER DET -
SEMESTERRETS

FØRSTE...
LAAAAAAAAAAANGE

FREDAGSBAR I
KLUBBEN

VI HOLDER VANEN
TRO ÅBENT TIL

KL. 24.00
... og så sælger vi

ØLBAJER TIL
GLADE PRISER

SEMESTERSTARTS-
FEST LØRDAG 23/9-
2000
Billetsalg tirsdag d. 19/9 &
torsdag d. 21/9, begge dage
klokken 17.00.
Salg kun mod forevisning af studiekort, kun salg
til medicinstuderende og kun en billet pr.person.
Der bliver desværre ingen salg til vinterstartere.
HUSK INGEN ADGANG UDEN BILLET.

TUTOR NEWS
Kære alle Tutorer, så er det nye semester kom-
met i gang og det er tid til at mødes.

VINTER TUTORER 1999 !
Vi mødes i klubben allerede på Torsdag den 14/
9 klokken 17.00 i Studenterklubben.

SOMMER TUTORER 2000 !
Vi mødes næste gang onsdag (i dag !) den 6.
september klokken 17.00 i klubben.

VINTER TUTORER 2000 !
Dato er endnu ikke fastlagt !

Hilsen
Gordon

Boganmeldelse

BOG-
ANMELDELSE

Obstetrik/
Gynækologi af
Jørgen Falck
Larsen
Munksgaards
Basisbøger, 6.
udgave,
København 2000.
464 s., kr. 448,- i
Bogladen.

Der er kommet en ny udgave i serien Munksgaards
Basisbøger i gynækologi og obstetrik. Basisbogen
indledes som i de foregående udgaver med en over-
sigt over kvindens specielle anatomi og fysiologi og
indeholder derefter en obstetrisk og en gynækolo-
gisk del. Denne udgave af det meget populære kom-

pendium adskiller sig derudover indholdsmæssigt en
del fra de foregående. Sjette udgave er mere specia-
liseret end de tidligere, og flere af de mere basale
ting er røget ud til fordel for de nu mere omfangsrige
kapitler om moderne undersøgelsesmetoder,
infertilitet, underlivssmerter etc. Bogen er dog sta-
dig holdt i et klart sprog, der kort og præcist gen-
nemgår definitioner, patologi, behandlinger etc. af
de væsentligste kvindesygdomme og obstetriske kom-
plikationer og den normale graviditet og fødsel.

Bogen henvender sig til lægestuderende som en in-
troduktion til faget og til sygeplejesker på gynæko-
logisk-obstetriske specialafdelinger. I modsætning til
de engelske kittelbøger, som der findes flere af (til
en mere overkommelig pris!), kan læseren være sik-
ker på, at man sættes ind i dansk epidemiologi, fag-
udtryk og rutiner.

Omfanget er nu på grænsen af, hvad en kittellomme
rent fysisk kan indeholde - firehundredefireogtres
sider - men så er det også med firefarvetryk og pæda-

gogiske oversigter (f.eks. én over årsager til uregel-
mæssige blødninger gennem et kvindeliv). Men for-
fatteren skal huske, at bogen fuldstændig mister sin
funktion, hvis den bliver så stor, at man ikke kan
have den i lommen under f.eks. sit kliniske ophold.

Bogen er illustreret med velfungerende tegninger af
bl.a. læge Lotte Clevin (som også har illustreret
Basisbog i Medicin og Kirurgi) og har desuden gode
eksempler på UL-scannings-, laparoskopi- og
kolposkopibilleder, som det er jo altid er godt at
kunne finde op og ned på.
Den har et veludbygget index, hvilket også er væ-
sentligt for en opslagsbog.
Bogen er ikke - hvis man spørger en lektor i faget -
omfattende nok til at dække eksamenspensum. Men
har man læst den, er man helt sikkert kommet langt
mod et overblik over specialet på en overskuelig og
pædagogisk måde.

Louise Isager Rabøl,
stud. med.

FÅ EN SERBISK PENNEVEN!

De seneste års mediedækning af udviklingen på Bal-
kan har i Vesten kollektivt placeret serberne i
skurkerollen. Vestens politiske og økonomiske sank-
tioner mod Serbien er med til yderligere at isolere
befolkningen fra omverdenen og fastholde de gensi-
dige fjendebilleder. Det er ikke vejen frem mod et
stabilt og fredeligt Europa!

Kontakt mellem mennesker fremmer forståelsen for
hinandens situation og holdninger. Derfor tilbyder
projektet „Next Stop Serbien“ nu at formidle kon-
takt mellem danskere og serbere - enten via e-mail
eller almindelig post. For som Next Stop Serbien
siger: „Blot fordi regeringerne er fjender, behøver be-
folkningerne ikke at være det!“.

Alt, du skal gøre for at få en serbisk penneven/-
veninde, er at besvare nedenstående spørgsmål på
engelsk og sende svarene til:

nextstopserbien@yahoo.dk eller

Next Stop Serbien
c/o Ole Nørgaard
Kirkedammen 14, 1. tv.
8000 Århus C

...så vil vi prøve at finde en passende serbisk kontakt
til dig. Alle kan være med, unge som gamle - og det
er ikke nødvendigt at deltage i Next Stop Serbiens
øvrige aktiviteter.

Spørgsmålene er:

- Name and gender?
- Age?
- Address - e-mail or ordinary post?
- What is your occupation, hobbies and interests
etc.?
- Other relevant information?

Next Stop Serbien understreger, at vi ikke giver
nogen navne eller adresser videre til andre end den
eventuelle serbiske kontakt.

Hvis den kontakt, du får tildelt, ikke skriver til dig,
eller du gerne vil skrive sammen med endnu én, er du
velkommen til at kontakte til os igen. Så vil vi prøve
at finde en ny kontakt til dig.

På www.nextstop.dk kan du kan læse mere om Next
Stop Serbien, der er en upolitisk bevægelse, hvis
primære mål er at bygge bro mellem serbere og
danskere gennem forskellige projekter. Fortæl om
dette initiativ til alle du kender og hjælp os til at
bygge denne bro!

Tak for din støtte!

Next Stop Serbien
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Debat

PLANLÆGNINGSMØDE FOR
EFTERÅRSSEMESTERETS FILM

Kære Venner

Det er nu tid til at planlægge hvilke film vi skal vise i P8'n på dette semester.
På baggrund af ovenstående afholdes filmplanlægningsmøde torsdag d. 14. september klokken 16.00 i
kantinen.
Alle er velkomne, og hvis du vil have indflydelse på hvilke film der skal fremvises dette efterår, så mød op -
ellers får du tæsk med en jydepotte.
Igen i år skal filmene vælges ud fra følgene kategorier.

1. Danske film
2. Europæiske film
3. Nordiske film
4. Blockbustere
5. Klassikere
6. Temaaften (2 film)
7. Gode film

"Thank you Conrad, that file sure did the job" (The Dawn of the Tide 1932)

Venlig hilsen

Andreas Bjerrum
P8'n

CELLEBIOLOGI
SKANDALEN

Undertegnede har for år tilbage indgivet en klage
over cellebiologi eksamenen. Dette har nu i første
omgang resulteret i, at beståelsesgrænsen på de 55%
(54,4%) er nedsat til 50,1%! Det viser sig nemlig at,
denne beståelsesgrænse på de 55% er klar ulovlig i
følge Karakterbekendtgørelsen.

Sagen har været inde omkring Undervisningsmini-
steriet og Panum er bla. blevet pålagt følgende:
At beståelsesgrænsen som sagt bliver nedsat til de
lovlige 50,1% eller meget tæt derved !!!

C At der rettes op med tilbagevirkende kraft over-
for alle de andre studerende, der ulovligt er ble-
vet dumpet. Dvs. lige siden cellebiologi eksame-
nen har eksisteret !!!

C At de pågældende studerende gives en tidsfrist-
forlængelse på fase I, der er afpasset efter den for-
sinkelse den studerende er påført!!!

Dette må nødvendigvis også gælde for tandlægerne.
Jeg tillader mig at gøre mig følgende tanker:

Det er min klare opfattelse, at selve cellebiologi
eksamenen er ulovlig, og at denne bør laves om me-
get hurtig. Ligeledes er integreret eksamen på 6.
semester efter min opfattelse også ulovlig. Det kan
ikke være rigtigt, at man fx i disse eksamener kan få
11 i anatomi men sammenlagt dumper eksamenen.
Derefter skal man igen op i anatomi. Der er jo nok en
grund til at Århus, Odense og alle andre medicin-
studier i hele Norden, mig bekendt ikke har sådanne
eksamener.

Og hvad med de andre eksamener på Panum? Fx
kemi eksamenen på 2. semester. Den har jo også en
beståelses procent på 55. Hvor mange er ikke også
blevet smidt ud pga. denne eksamen? Det er klart at
også de studerende, der er blevet forsinket pga. kemi
eksamenen, ligeledes skal have en tidsfristforlængelse
for beståelse af fase I.
Er det alle eksamenerne, hvor Panum bare selv har
opdigtet en ulovlig beståelses procent på 55?

Hvor mange stakkels studerende er blevet ulovligt
smidt ud af studiet måske flere år tilbage, eller be-
gyndt på et nyt studie eller et helt nyt liv osv. osv.

osv. ? Tænk på hvor megen sorg og ulykke dette her
må have påført disse mennesker. Jeg kender person-
ligt studerende, der har haft selvmordstanker pga.
udskrivning af studiet eller trussel herom.

Og hvad med SU´en ? Hvor mange har ikke mistet en
anselig sum SU pga. af denne
skandale ? Var det her sket i USA ..........

Jeg blander mig normalt ikke i kritiken, og dette er
mit første indlæg i MOK.
Man skal jo tænke på, at det jo ikke er en eller anden
lille petitesse fejl, der er begået af Panum admini-
strationen. Ligeledes er der i svaret som jo har væ-
ret inde omkring Undervisningsministeriet, ikke tale
om en afgørelse, hvor man har tolket eller vurderet
at denne beståelsesprocent er ulovlig. Nej, dette er
ikke tilfældet, det er soleklare overtrædelser af be-
kendtgørelserne. Bekendtgørelser, der er offentlig
tilgængelig, og som man kan finde på nettet på et
par minutet.
Panum administrationen, som har godkendt og blå-
stemplet denne eksamen, har altså overhovedet ikke
undersøgt om den fulgte bare de mest elementære
og fundamentale regler i bekendtgørelserne.
Jeg er hverken med i studievejledningen, studienævn
for medicin, medicinsk fagråd eller nogen anden or-
ganisation. Jeg er blot en “menig” studerende som
jer alle andre.
Dette er ikke blot en skandale fra Panum admini-
strationens side, men en vaske ægte katastrofe !!!
Jeg skal her ikke nævne navne, men samtlige instan-
ser på Panum har været bekendt med sagen incl.
lederer højt oppe i systemet. Ingen har reageret,
selvom alle alarm klokker burde have ringet !!!
Der er noget, som er fuldstændigt galt her!!! Uden at
tillægge mig for meget skal jeg gøre opmærksom på,
at det kun er fordi, jeg er blevet ved og ved og ved og
er gået videre og videre og videre med denne sag, at
den overhovedet er blevet undersøgt. Min oprinde-
lige klage, der førte til denne skandale, er blevet
afvist gang på gang på gang af Panum. De har afvist
alle klager og anker gang på gang på gang med et
standard svar. Først da jeg gik til advokat blev sagen
taget alvorligt. Det skal lige nævnes, at jeg gik
viderer med sagen efter jeg selv er bestået eksame-
nen.

Endnu engang må man spørge sig selv, hvordan man
i alverden har kunne finde på at sætte  en ulovlig
beståelsesprocent i første instans, og derefter har
næste instans så godkendt denne ulovlige procent ???

Os alle som studerer her på Panum har jo selv valgt
deres studie, og derfor skal man jo ikke have ondt af
os alene af den grund. Men kan det virkelig være
rigtig, at vi er nået der til, hvor den enkelte stude-
rende selv skal undersøge om de eksamener hun/han
har tilmeldt sig, om disse er lovlige? Har vi ikke nok
i, at koncentrere os om læsningen og det store pensa
? At den enkelte studerende skal opsøge advokat
bistand før hun/han bliver taget alvorligt?
Igen skal jeg pointere, at det ikke drejer sig om små
bagateller, men om store åbenlyse, graverende fejl.

Som sagt er dette kun forløbigt, hvad der er blevet
afgjort i sagen. Det var ikke kun cellebiologi eksa-
menen jeg klagede over. Der er mange andre indsi-
gelser, der omhandler  Panum´ administrative om-
gang med klage/anke sager i almindelighed. Bla. gik
der 9 måneder, dvs. 2 semestre, et helt undervisning-
sår, før der forelå et svar til min oprindelige første
klage/anke ! Ligeledes stiller jeg spørgsmålstegn,
om beståelsesprocenten ikke burde ligge endnu la-
vere end de 50,1% mht. dem som gik op ved den
gamle ordning, hvor den skriftlige karakter jo var
afhængig af spot resultatet, men hvor spotten ikke
blev medregnet i den samlede karakter. Ved den nye
tiltrådte ordning er spotten og resultatet af den skrift-
lige eksamen gjort uafhængige af hinanden. Men det
er min klare opfattelse, at dette ikke kan være lov-
ligt ved den gamle ordning, idet man jo kun fik én
karakter. Den endelige karakter  ved gamel ordning
bør altså være gennesnittet af spotten og den skrift-
lige eksamen. Dvs. studerende med en lavere pro-
cent end de 50,1 jo også må være bestået!

Man kunne få den tanke, at institutterne har sat
denne procent med vilje. Hvorfor, spørg man sig selv?
Hvilken interesse har de forskellige institutter med,
at ikke alt for mange studenter består i deres pågæl-
dende fag? Min personlige konklusion er meget en-
kel. Magt !

Hele denne sag får uoverskuelige konsekvenser ikke
bare mht. cellebilogieksamenen.
Jeg skal nok holde MOK orienteret, når der forelig-
ger svar til de andre indsigelsespunkter.

Tilsidst men ikke mindst, et forløbigt stort tak til
advokatfuldmægtig Kira Smith Sindbjerg fra Advokat-
firmaet Christian Harlang !
Med venlig hilsen
Emil Graungaard.

Filmklubben P8'n
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Det Medicinske Studenterråd
præsenterer:

BOGMARKED

Bogmarkedet afholdes:
fredag den 15. september kl. 1400 - 1700

Numre kan trækkes fra kl. 13

Bøger til salg kan indleveres:
onsdag 13/9 kl. 14-16 og torsdag den 14/9 kl. 15-17

Penge og ikke solgte bøger skal afhentes onsdag 20/9 kl. 13-15
eller torsdag 21/9 kl. 15-17

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler,
lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.
som skønnes usælgelige.
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