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KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

INDTEGNING

Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vinteren 2000/01
Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 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. 9.00-14.0
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 årskort 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 dispensation ifm. eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i februar 2000) blev der foretaget 1298 tilmeldinger (ca. 17% af samtlige
tilmeldinger) via WWW/SEB. Til denne indtegning vil det naturligvis atter være muligt 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 allerede i slutningen af august måned.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på
Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis tilmeldinger”). Samme sted kan

du bl.a. se dine gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegningen blive

hængt lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

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.
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

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

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

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

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

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

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

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

3) Over WWW på hjemmesiden: „http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/
http-post“.

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

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

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
www.studmed.ku.dk/mok“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: Eksamenskontoret

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 2 , årgang 33 udkommer

Torsdag:
16.00 Filmkubbens planlægningsmøde i

kantinen.

16.00 PAF holder møde i eget lokale

Fredag:
Så er der i OL i tvdøgndrift

Lørdag:

Søndag:
15.00 Byens Hold møder ob i Parken

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000
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Styrende Organer

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
8. JUNI 2000 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Knut Aspe-
gren, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Folmer Elling,
overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Inger Chri-
stine Munch (13. sem), stud. med. Peter Plomgaard
(9. sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen (8. sem.),
stud. med. Louise Honoré (7. sem), sekretær Rita
Dalhammer, studentersekretær Jonas T. Thorgersen

Fraværende: Prof. Olaf Paulson, lektor Henrik
Ahrendrup, overlæge Henrik Permin, lektor Viggo
Jønsson, stud. med. Troels Bygum Knudsen (13. sem.),
stud. med. Inger Johanne Poulsen (12. sem.), stud.
med. Susanne Skovgaard Hansen (11. sem.), stud.
med. Christian August Engell (10. sem.)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

2. Godkendelse
af referat
Godkendt med tilføjelse til punkt 6, 11. sem., sidste
sætning: Desuden har der været utilfredshed med
professor J. Visfeldts eksamination, hvilket vil blive
påtalt overfor denne.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden berettede kort om de nyoptagne medicin-
studerendes første fjorten dage af deres studietid,
som i den nye studieplan vil indbefatte bl.a. kurser i
studieteknik, virksomhedsbesøg og besøg på hospitals-
afdelinger

4. Meddelelser fra studienævn mm Intet relevant

5. Meddelelser fra sekretariatet
1) Angående formiddagsklinikker på 7.- og 8
semester:
- et par afdelinger føler at de får problemer med at få
hverdagen til at hænge sammen, især pga.
timerne mellem 10 og 12.
- der skal iværksættes evaluering så snart nuvæ-
rende 7. semesters studerende er færdige med deres
ophold. Også fra undervisere skal der evalueres. Da
Viggo Jønsson har erfaring med evaluering, opfor-
dres han til at forestå denne.
2) Der har været usikkerhed om, hvornår erstatnings-
undervisning kan placeres. Dette må aftales mellem

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69,
tlf 35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41,
tlf 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, tlf 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, tlf 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, tlf 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær Træffetid: mandag-
fredag 10.00 - 14.00

den undervisningsansvarlige tutor på afdelingen og
de studerende på det enkelte
hold.
3) Logbogen for 7.-8. semesters klinikophold er ble-
vet udsendt til de studerende og undervisere. For-
skellige kommentarer knyttedes, bl.a. skal afdelin-
gerne på længere sigt ansvarliggøres, for at sikre at
de studerende når et vist niveau af færdigheder. En
god ide er, at flere personalegrupper får kendskab til
logbogen - derfor udsendes eksemplarer til tutorerne
til omdeling på afdelingerne.4) Vi har foreløbig fået
73 tilmeldte på 13. sem. til 48 pladser. Der kommer
i løbet af sommeren en afklaring på, hvilke klinik-
udvalg der skal sende studerende til Næstved.
5) Kopi af valgregler for studentergruppe omdeles.
Gruppen kan eventuelt kigge på og måske revidere
disse internt.

6. Meddelelser fra semestrene
7: der er generel tilfredshed med formiddags-
undervisning.

9: en enkelt anke over en 3. semesters studerendes
(privat arrangeret) præklinisk ophold på en afdeling.

Evt.
Helle Aggernæs uddelte et udkast til evaluering af
psykiatriophold og fik, som ønsket, kommen
tarer.
Næste møde er d. 24. august 2000
KAGE: Henrik Permin tager kage med på mødet den
24. august 2000
Referent: Studentersekretær Jonas T. Thorgersen

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE, MANDAG
DEN 3. APRIL KL. 15.00 TIL 16.30,
BISPEBJERG HOSPITAL.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d.
03.04.2000
3.  Undervisningsmetoder; caseundervisning; PBL
4.  Valg af Næstformand
5.  Meddelelser fra formanden, underviserne, stu-
denterne, sekretariatet og
     studienævn for medicin
6.  Eventuelt

Til stede: Overlæge Sten Sørensen, Overlæge Gorm
Jensen, Overlæge Birthe Glenthøj,  stud. med. Søren
Prins, stud. med. Neel Walløe

Fra sekretariateterne:   Sekretær Lili Hansen, se-
kretær Lone Qvistgaard, studentersekretær
Adam von Cappeln.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.

3. Undervisningsmetoder; caseundervisning; PBL
På Rigshospitalet er klinikkerne på 10. semester er-
stattet af problembaseret undervisning. Undervis-
ningen er blevet evalueret med et godt resultat.
Studenterne gør opmærksom på, at når den nye
studieordning træder i kræft, skal vi også benytte os
af problembaseret  undervisning, hvorfor studenterne
foreslår, at vi snart går i gang med denne form for
undervisning. Gorm Jensen  orienterer om undervis-
ningen i akut patient på 13. semester, som minder
om problembaseret undervisning. Forskellen er dog,
at problembaseret undervisning er opdelt i 2 sektio-
ner med en mellemliggende læseperiode. Klinik-
udvalget beslutter at starte med at ændre klinik-
kerne på 10. semester til problembaseret undervis-
ning. Efter forslag fra studenterne vil Klinikudvalget
kontakte professor Knut Aspegren, og bede ham om

at deltage i et fremtidigt møde i Klinikudvalget mhp.
fremlæggelse af, hvad problembaseret undervisning
er (efterfølgende ændret til en af sektionens egne
undervisere, der har deltaget i kursus i problem-
baseret undervisning ved Knut Aspegren efter aftale
med LKF, (Lisbeth Nilas, gynækologisk afdeling),
der vil deltage i mødet den 8. juni 2000).

4. Valg af næstformand
Adam von Cappeln blev valgt.

5. Meddelelser fra formanden, underviserne studen-
terne, sekretariatet
     og studienævn for medicin
Gorm Jensen orienterer om, at der intet nyt er fra
Studienævnet vedrørende et evt. øget studenter-
indtag og ej heller noget nyt vedrørende vores an-
søgning om flere lektorater.
Jævnfør referatet fra Klinikudvalgsmødet den 2. marts
har Gorm Jensen haft kontakt med ledende overlæge
Stig Sonne-Holm på ortopædkirurgisk afdeling, Hvid-
ovre Hospital, der meddeler, at problemerne på
ortopædkirurgisk afdeling vil blive løst. Det aftales,
at sekretariatet sørger for, at Stig Sonne-Holm så
tidligt som muligt får en kopi af den planlagte under-
visning, så undervisningen bliver planlagt sammen
med afdelingens øvrige aktiviteter.
Det foreslås, at når evalueringsskemaerne for for-
året 2000 er i hus, skal de danne basis for en samtale
med afdelingerne.
Gorm Jensen orienterer om, at der i henhold til
aftalen mellem Universitetet og H:S er udregnet
refusion for samtlige afdelinger på Hvidovre Hospi-
tal, der deltager i studenterundervisningen.
I den forbindelse spørger Birthe Glenthøj, hvordan
det kan være, at samtlige midler, der er afsat til
lektorforskning, er tilgået Hvidovre Hospital. Ingen
i Klinikudvalget kender svaret og medgiver Birthe
Glenthøj, at det forekommer urimeligt.
Hans Perrild har på et tidligere tidspunkt ønsket, at
også Bispebjerg Hospital afholder kursus i akut pa-
tient på 13. semester. Gorm Jensen har forelagt
dette ønske for lektor Torben Mogensen på Hvidovre
Hospital, som står for planlægningen. I undervisnin-
gen deltager undervisere fra både Hvidovre Hospi-
tal, Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet m.fl., hvor-
for Torben Mogensen mener, det er umuligt at ar-
rangere kurset 2 forskellige steder.
Sekretariatet orienterer om, at kardiologisk afde-
ling Y på Bispebjerg Hospital har svært ved at del-
tage i klinisk undersøgelsesteknik i hjertestetoskopi
på 7. semester, da undervisningen i efteråret 2000
ligger i uge 35, hvor der er kardiologikongres. Un-
dervisningen kan desværre ikke flyttes, hvilket se-
kretariatet vil meddele tutor Christian Jespersen.
Sekretariatet orienterer derudover om, at 3. seme-
ster i foråret 2000 vil have ophold på Bispebjerg
Hospital og Hvidovre Hospital.
I forbindelse med, at sygeplejeafdelingen på Hvid-
ovre Hospital er nedlagt, har Klinikudvalgets sekre-
tariat overtaget funktionerne i forbindelse med
sygeplejestuderende.

6. Eventuelt
Intet.
Lone Qvistgaard
referent

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE, ONSDAG DEN
3. MAJ KL. 15.00 TIL 16.30, HVID-
OVRE HOSPITAL
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d.
03.04.2000
3. Meddelelser fra formanden, underviserne
studenterne, sekretariatet og studienævn for medi-
cin.
4. Eventuelt
Til stede: Overlæge Sten Sørensen, Overlæge Gorm
Jensen, Overlæge Peter Hesselfeldt, stud. med. Adam
von Cappeln, stud. med. Neel Walløe, stud. med.
Shakil Ahmed.

STUDIET
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Fra sekretariateterne: Sekretær Lone Qvistgaard.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med en enkelt ændring

2. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.

3. Meddelelser
Fra formanden:
Efter konference med ortopædkirurgisk afd, HH frem-
går det at grunden til de mange aflysninger af under-
visning ved denne afdeling skyldes flere forhold: 1:
Stor undervisningsforpligtigelse, 2:
Planlægningsmæssige problemer, 3: Akutte opera-
tioner. Overlæge Jes Bruun Lauritzen har lovet klinik-
udvalget at komme med forslag til hvorledes proble-
merne kan løses i fremtiden.
Fra Sekretariatet:
Der er indkommet evalueringsskemaer fra 8.  og 10.
semester. Tendenser fra disse vil blive fremlagt på
næste klinikudvalgsmøde. Tutorcenterets kaffestue
er blevet benyttet flittigt af studenterne op til eksa-
men, hvilket har betydet at oprydningen i kaffestuen
har været utilfredsstillende. Det henstilles på det
kraftigste at der er selvoprydning og selvopvask ved
brug af kaffestuen, da den ellers vil blive aflåst uden-
for alm. kontortid.

Fra studenterne:
Stud. med. Neel Walløe meddelte at studenterne på
11. semester har været meget tilfredse med under-
visningen  i Patologisk anatomi og Klinisk Biokemi
på Hvidovre Hospital.
6. Eventuelt
Intet.

Adam von Cappeln
Næstformand for Klinikudvalget

Studie- og eksamenskontoret
holder lukket tirsdag og onsdag
den 10. og 11. oktober 2000 på
grund af Temadage.

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORETS HJEMMESIDE:
Studie- og eksamenskontoret har som bekendt en
hjemmeside på adressen:
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st
Her kan du finde diverse nyttige oplysninger og in-
formationer fra og om Studie- og eksamenskontoret.
Så prøv at kigge forbi siden, hvis du vil vide mere om
os.
Hilsen
Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW:www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
www.ku.dk/selvbetjening/

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!!

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

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

JOBOPSLAG - STUDENTER-
SEKRETÆR:

Der er en ledig stilling som studentersekretær på
Bispebjerg Hospital til besættelse snarest.
Du skal være tilknyttet Fase II (8.–11. semester i
Klinikudvalget Københavns Kommune.)
Den fysiske placering er i Uddannelsesafdelingen på
Bispebjerg Hospital. Der skal påregnes en ugentlig
træffedag på Bispebjerg Hospital. Træffedag og tids-
rum aftales med overlæge Bo Rix.

Arbejdsopgaverne er bla.:
- Udlevering af nøgler til de studerende
- Opsyn med garderobeskabe
- Formidling af information mellem afdelinger og
studerende
- Udvikling af service overfor de studerende
- Samarbejde med Fakultetsklubben

Kvalifikationer:
Selvstændig arbejdsmåde. God til at skabe social
kontakt. Serviceminded, og gerne humoristisk sans.

Aflønning sker efter gældende overenskomst.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan besvares af
Overlæge Bo Rix, Uddannelses- og udviklingsafdelin-
gen, Bispebjerg Hospital, 3531 2448.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til Overlæge Bo Rix, Ud-
dannelses- og udviklingsafdelingen, Bispebjerg Ho-
spital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist:
15.09.00

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?

På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne offentliggøres i MOK samt på vores
dør i lokale 9.1.33.

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med. Desuden laver
vi hvert semester opsøgende vejledning og afholder
møder for folk med anatomi I-problemer.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-

ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er
henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en
god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen
redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisnin-
gen.

STUDIET
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Fase II

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 indenfor 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 undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske
undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læselokaler 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 gennemsyn af egne videoer foregå på hverdage mellem 08.00-20.00
men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender 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 gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.

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

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage
mellem kl. 15-20 og i weekender ml. 9-17 eller ved fremmøde i PC-salen i LKF indenfor samme tidsrum
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 eventuelle afbud. Hvis man
har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

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

VEDR.: CENTRAL FORELÆS-
NING PÅ 12. SEMESTER

Forelæsningen ”multipel sklerose” som desværre
glippede d. 05.09 forsøges i stedet afholdt fredag
d. 15.09 kl. 09.15 – 10.00.
Forelæsningen afholdes på Rigshospitalet, psykiatrisk
afdeling O’s auditorium.

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, Aaben-
raa 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

NEUROCENTRET
INTRODUKTIONSSTILLINGER I
NEUROLOGI

En stilling som vikar for reservelæge ved centrets
neurologiske klinik er ledige til besættelse snarest,
gerne 1.10.00. Stillingen ønskes besat af erfaren
stud.med. gerne med klinisk erfaring.

Ansættelsesperiode 1-3 måneder eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen, herunder vagt-
forhold, kan fås ved henvendelse til Klinikchef Sissel
Vorstrup, tlf. 3545 2283.

Ansøgning sendes til Rigshospitalet, Neurocentret,
Personalefunktionen afsnit 2091, Blegdamsvej 9, 2100
København Ø, og skal være os i hænde senest onsdag
den 20.9. 2000 kl. 12.00.

FASE II FEST AR-
RANGØRER SØ-
GES!!!!

Festen er lørdag d. 7. oktober
vi mødes til 1. arrangørmøde
tirsdag d.19. sep. kl. 16 i
klubben

Vel mødt
Teit og Søren

STUDIET
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HERTOFT-EFTERMIDDAGE
Sæson 2000-01

Sted:
Psykiatrisk afd. O´s auditorium, Borgm. Jensens Allé
55 (opgang 61a)
Tidsrum:
Kl. 16-18
Målgruppe:
Alle interesserede
Arrangør:
Dansk Forening for Klinisk Sexologi (tlf./fax: 43 99
66 19)
Adgang:
Fri

28. september:
Maria Marcus
Det erotiske isbjerg
- nærmer vi os en seksuel istid?
Med udgangspunkt i sin seneste bog taler Maria
Marcus de seksuelle dommedagsprofetier midt imod:
er det rigtigt, at vor lyst er fornedadgående? Og
hvad mener vi overhovedet med ordet lyst? Skal
man fortolke klagerne over manglende seksuel lyst
som et sygdomstegn, eller kunne det tværtimod være
tegn på en skærpet seksuel bevidsthed?

26. oktober:
Line Kirkegaard & Anne Gørlich
Historier om kærester & kærlighed
På baggrund af omfattende interviews blandt 8. & 9.
klasser inviterer oplægsholderne indenfor i de unge
piger og drenges verden. Hvordan ser det
ud, når unge mennesker øver sig på at blive køn?
Hvilke normer, mulighedeerog begrænsninger ligger
der i de kulturelle definitioner af køn? Og hvilke
kulturelle koder synes helt aktuelt at herske inden-
for konstruktionen heteroseksualitet?

30. november:
Peter Thielst
Kødets lyst - tankens list
I anden halvdel af det 20. århundrede skiftede synet
på krop og seksualitet radikalt. Sporten, sundheden,
turismen og moden trak kroppen i centrum, så intet
forblev skjult og uprøvet, og ungdomsoprøret og
kvindebevægelsen bragte den seksuelle lyst og fri-
modighed tilbage, så gamle normer stod for
fald. Peter Thielst opsporer og opruller de mangfol-
dige ideer om krop og seksualitet, der gennem tiden
har dannet vort syn på disse sider af menneskelivet.
I sit oplæg vil han skitsere de lag af årsager og
interesser, der har tilvejebragt og orkestreret de
vestlige forestillinger om krop og seksualitet.

25. januar:
Bjarne Rasmussen
Ung 99 - En seksuel profil
Stiller de unge i dag højere krav til parforholdet end
tidligere? Og sættes der lighedstegn mellem et godt
sexliv og livskvalitet? På baggrund af køn, kultur,
uddannelse og alder skal vi se på, hvordan det er
gået med den seksuelle debut og aktivitet siden
Frederiksbergundersøgelsen i 1989. Vi skal også se
på risikoadfærd og konsekvenserne heraf. På foræl-
drenes svigtende engagement, på skolens seksualun-
dervisning og AIDS-kampagnens indflydelse på hold-
ninger og adfærd. Der lægges op til en debat om,
hvem eller hvad, der sætter normerne for de unges
seksualvaner, og om hvordan denne viden kan bruges
i undervisning og rådgivning.

22. februar:
Peter Schmidt
Hysteriets kulturelle fortællinger
Flest mænd er blevet mistænkt, anklaget eller dømt
for sesmisbrug af børn i daginstitutioner. Som følge
heraf kan der være grund til at frygte, at mandlige
pædagoger - måske ikke uden grund - flygter fra
pædagogfaget. Peter Schmidts seksualkritiske

Studietilbud

antipædagogik har et bud på, hvad vi kan gøre i en
“hystorisk” tid som denne - en tid, som blomstrer
med hysteriets kulturelle fortællinger.

29. marts:
Merete Bøge Pedersen
Den reglementerede prostitution
- prostitutionen i København 1874-1906
I det 19. århundrede reviderede man grundlæggende
synet på de prostituerede kvinder. Frygten for de
veneriske sygdomme var udtalt, og i dette perspek-
tiv udgjorde de prostituerede den største fare. Pro-
stitutionen måtte derfor kontrolleres. I oplægget vil
Merete Bøge Pedersen kortlægge motiverne for de
vedtagne regler om tilsynet med prostituerede, lige-
som selve genstanden for prtostitutionslovgivningen
- de prostituerede - vil blive beskrevet. Der mundes
ud i en bred fremstilling af forskellige aspekter af de
prostitueredes liv, fx deres sociale tilhørsforhold,
arbejdsmetoder, kundekreds og indtjenings-
muligheder.

Med venlige hilsner
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard

Annoncer

BOG SALG

3., 7., 12. semester
Basisbog i medicin og kirurgi
Fuldstændig ubrugt.
Ny pris: kr. 885
Din pris kr. 700
Henvendelse til Thomas tlf. 20 96 15 06

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
anven delse af nikotinplaster
3. gruppe skal holde op med at ryge under
anven delse af ikke aktivt nikotin-
plaster (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)

ER DU RYGER OG OVERVEJER DU AT HOLDE OP?

SOBOTTA BIND 1 & 2
ANATOMIATLAS SÆLGES:

Flot anatomiatlas i farver, fuldstændig ubrugt,
som ny.
Pris kun DKK 850,- (Normalpris i bogladen DKK
1100,-)

Henvendelse til Christoffer på 22115904 efter
12.00.

Med venlig hilsen
Christoffer Ostri
Tlf. direkte: 33 76 95 93

STUDIET & ANNONCER
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FASE 2 BØGER SÆLGES

Basisbog i medicin og kirurgi 1. udg. (næsten
ubrugt): 450 kr [nypris 796,50 kr (incl 10% rabat)]

Kumar & Clark “Clinical Medicine” 4. udgave
(den nyeste udgave) ubrugt (fejlkøb): 350 kr [ny-
pris 495 kr (incl 10% rabat)]

Miljø- og arbejdsmedicin - materialesamling
- sidste nye udgave: 75 kr [nypris 198,75 kr]

Henv. til Sisse på tlf: 3538 4680

STETOSKOPER SÆLGES

Overlæge dr.med. Egon Toft, Aalborg, importe-
rer
splinternye, ret fede stetoskoper fra U.S.A.
Det er en kopi af HP’s „Rappaport-Sprague steto-
skop,
som sælges i USA for ca $250.

Beskrivelse :

Dobbeltløbet (Hele vejen = bedre lyd)
Udskifteligt hoved (Stort og lille medfølger)
3 sæt ørerpropper
1 sæt ekstra membraner

PRIS : 400,00 KR:

Kontakt Trine 7.sem. Glostrup

35269393 el. 26361207

IS THERE ANYBODY OUT
THERE !!!!!!!
(Pink Floyd)

Seriøs læsemakker søges til gennemgang og spot
i anatomi II med henblik på eksamen i decem-
ber. Jeg er meget fleksibel, så skal du/I op til
andre eksamener, er det bestemt ingen hindring.

Så skulle denne lille annonce have vagt din eller
jeres interesse så slå på tråden. Jeg træffes bedst
om aftenen på telefon 38 81 86 32.

Heike J.

STUD. MED. TIL BIOMEDICINSK
FORSKNING

Erfaringerne viser, at “rigtige” forskere skal re-
krutteres tidligt, helst under studiet.

Vi er en forskergruppe, som har stor erfaring og
en vis succes med at rekruttere og uddanne unge
forskerspirer til en senere karriere inden for forsk-
ningen.

Hvis du er lægestuderende på første del, evt.
senere, med ambitioner om at snuse til forskning
for at se om det er noget for dig, kan vi tilbyde et
spændende projekt, god supervision, og et krea-
tivt miljø. Det kræver imidlertid, at du er villig
til at satse d.v.s. tage orlov fra studiet i 1 år
hvor vi vil sikre dig aflønning som skolarstipendiat.

Vi er en gruppe på ca. 10 personer, som arbejder
med patofysiologiske og farmakologiske studier
i forbindelse med hjerte- og kredløbssygdomme.
Fokus i vore studier er på mekanismerne bag
salt- og vandretention, samt på den farmakologi-
ske behandling.  Forsøgmodellerne er intakte
forsøgdyr (rotter og mus) suppleret med in vitro
undersøgelser og molekylærbiologiske metoder.

Kontakt lektorvikar, cand. med. Thomas Jonas-
sen (tlf. 35 32 76 16; E-post fitj@farmakol.ku.dk)
eller professor, dr. pharm. Sten Christensen (tlf.
35 32 76 14; E-post fisc@farmakol.ku.dk) eller
kom personligt for en uforpligtende samtale,
Farmakologisk Institut, Panum Instituttet, byg-
ning 18/6.

KØBES:

Emery’s elements of medical genetics
(genetikbogen)

Lecture notes on radiology af  P.R. Patel

Munksgårds kliniske ordbog
(Gerne nyeste eller næstnyeste udgave)

Hvis du gerne vil sælge en af disse bøger
Så ring til Henriette på 35 38 19 58

REPETITIONSBØGER I MEDI-
CIN 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

KORET PARADOX SØGER
SANGERE

Vi er et kor på ca 20 sangere. Vi synger overve-
jende a capella og har mange spændende arran-
gementer, klassiske og moderne. Gennemsnit-
alderen er ca. 27 år, og ud over korsang er der
plads til hygge, fest og farver. Vi mangler både
kvinder og mænd, mest fordi vi gerne vil være
lidt flere. Vi øver nær Københavns Hovedbane-
gård.
Hvis du kan synge, har kendskab til noder og kan
komme til kor hver onsdag aften er paradox
måske noget for dig.
Ring og hør nærmere: 44 94 36 54
eller se vores hjemmeside:www.paradox.suite.dk

MED LIVET I HÆNDERNE DEN 1. OKTOBER

Under overskriften ’med livet i hænderne’ samler Røde Kors ind over hele landet søndag den 1. oktober.
Pengene går til hjælpearbejde overalt i verden.

Huse, der står i vand til gavlen. Civile, der  flygter fra krigens rædsler. Udmarvede mennesker, der lider
under den svigtende høst. Det er billeder, der toner frem på fjernsynsskærmen, når katastrofen rammer et
sted i verden. Det gør den flere gange hvert eneste år, og hver gang sættes befolkningen i det ramte område
i en undtagelsestilstand, hvor de er afhængige af, om resten af verden vil hjælpe.

Når Røde Kors samler ind søndag den 1. oktober, er det ikke mindst for at hjælpe ofrene for verdens
katastrofer. To tredjedele af indsamlingens overskud går til Røde Kors’ internationale hjælpearbejde.
Vores landsindsamling er med til at sikre, at Røde Kors kan rykke ud med få timers varsel. Det er utrolig
vigtigt at være forberedt, for katastroferne rammer i flæng, siger Jørgen Poulsen, generalsekretær i Dansk
Røde Kors.
De seneste år har vi oplevet katastrofer af uhyggelige dimensioner. Krigen i Kosovo og jordskælvet i
Tyrkiet, for eksempel. Men samtidig er der katastrofeområder, som vi aldrig hører om  i medierne, og der
skal vi også kunne være. Alene siden sidste landsindsamling har vi hjulpet ofrene for krige og katastrofer i
49 lande.

ET INTERNATIONALT NETVÆRK

Røde Kors er verdens største humanitære organisation med selskaber i 176 lande. Det store internationale
netværk af frivillige og eksperter dækker til sammen næsten hvert eneste land i verden.
- Netværket er vores garanti for, at hjælpen hurtigt når frem og helt ud til de mennesker, der har brug for
den. Samtidig betyder det, at der i nærheden af katastrofeområdet altid er lokale Røde Kors-folk, der
præcis ved, hvor hjælpen gør størst gavn. Det betyder, at det er de mennesker, der har det største behov
for hjælp, der først bliver taget hånd om, siger Jørgen Poulsen.

OGSÅ I DANMARK HJÆLPER RØDE KORS

De fleste kender især Røde Kors fra fjernsynsskærmens billeder af krige og katastrofer rundt om i verden.
Men også i Danmark gør Røde Kors et stort arbejde for at hjælpe ensomme, ældre, flygtninge, hjemløse,
børn og andre, der har brug for omsorg og støtte i hverdagen. Derfor går en tredjedel af landsindsamlingens
overskud til arbejdet i Danmark.

1.000 KRONER I HVER RASLEBØSSE

Den 1. oktober indgår tusindvis af danskere for en stund i det verdensomspændende netværk. I timerne fra
kl. 11-14 går op imod 20.000 indsamlere ud til hver en gadedør i hele landet og samler ind for Røde Kors.
Det er i høj grad antallet af indsamlere, der afgør, hvor mange penge, der kommer ind til hjælpearbejdet,
for i gennemsnit får hver indsamler lige omkring 1.000 kroner i raslebøssen.
Med landsindsamlingen giver vi folk en mulighed for at tage aktivt del i hjælpearbejdet. Hver eneste
indsamler er med til at redde menneskeliv, og takket være indsamlingen når vi ud til endnu flere menne-
sker, som er helt afhængige af vores hjælp. På den måde er den årlige landsindsamling en livsnerve for
Dansk Røde Kors, siger generalsekretæren.

Indsamlere kan melde sig døgnet rundt på 38 38 38 38 eller klikke sig ind på www.redcross.dk/indsamling

BØGER TIL SALG:

Molecular biology of the gene. (Watson) 4. ed.
100,- kr.
Molecular biology of the cell.  (Alberts)  2. ed
100,- kr.
Human Behavior (Stoudemire) 3. ed.
150,- kr.

Ring 35420240, Jens.

ANNONCER
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BØGER TIL SALG

Medicinsk kompendium 13. udgave 250, kr
Clinical Medicine, Kumar & Clark 250, kr
Basisbog i ortopædkirurgi 3. udgave 250, kr
Basisbog i hjerte og karsygdomme 175, kr

Gholam Dayani
Tlf.:  35 39 03 40

EFTERLYSNING

Du har fået min jakke med hjem fra fredagsbaren
i fredags d. 8.9.00 - jeg
har måske din.
Min jakke er en Diesel cowboyjakke str.small.Din
jakke er en Lewis cowboyjakke ligeledes str.small,
med en lyseblå Benetton sweater i ærmet.
Jeg vil meget gerne have min jakke igen hurtigst
muligt, jeg går ud fra, at du også gerne vil have
din.

Med venlig hilsen
Nynne 305, 32 84 99 69.

EFTERLYSNING

Fredag den 8/9 fik jeg hugget min 3/4 lange sorte
skind-jakke fra studenterklubbens garderobe. Hvis
du ved et uheld er kommet til at tage den med
hjem i din brandert, er du så ikke sød enten at
aflevere den tilbage til klubben, eller evt. at
ringe til Christina på tlf: 21 82 96 00.

MVH
Christina Julsgaard

FADL

Som noget nyt vil FADL på efterårssemestret 2000
tilbyde et rygestopkursus for rygere, der ønsker at
holde op med at ryge.
Baggrunden for at oprette kurset er, at vi Køben-
havns Kredsforening gerne vil hjælpe medicinstude-
rende og vores ansatte, der ønsker at holde op med
ryge, men ikke føler sig i stand til det. Rygere der
ikke evner at holde op, fordi de er afhængige skal
tages alvorligt. At stoppe med at ryge kan kræve at
man får kvalificeret hjælp til det, hvilket et ryges-
topkursus kan give. Det er vigtigt for os i FADL at
pointere, at kurset ikke er indledningen til et mo-
ralsk korstog mod rygere fra FADL’s side, men ude-
lukkende et tilbud til de studerende. Initiativet er
desuden uafhængigt af rygeforbudet rundt omkring
på Panum.
Kurset kommer i første omgang til at bestå af et
hold på op til 15 personer med en instruktør fra
Center for Rygeafvænning tilknyttet. Hvis kurset
bliver en succes kan det udvides til flere hold på de
kommende semestre.

FADL TILBYDER RYGESTOPKURSER TIL MEDICINSTUDERENDE I KØBENHAVN OG ANSATTE I KØBEN-
HAVNS KREDSFORENING.

Ideen med at afholde rygestopkurser for ansatte el-
ler medlemmer er ikke ny, men har været brugt i
mange virksomheder og organisationer gennem læn-
gere tid. Københavns Kommune har igangsat det der
hedder Projekt Sund By. Sund By retter sig mod at
hjælpe københavnerne til at forbedre deres sundhed
på forskellige måder. Dette indebærer blandt andet,
at man betaler Center for Rygeafvænning  i Køben-
havn for at uddanne en eller flere personer fra den
aktuelle organisation eller virksomhed til at blive
rygestopinstruktører, således at vedkommende kan
holde kurser for sine kollegaer. Kommunen betaler
desuden al kursusmateriale og en uges forbrug af
nikotin erstatning for alle på kurset. Da det kursus vi
tilbyder er en forsøgsordning, får vi stillet en erfaren
instruktør til rådighed i første omgang. Afholdelsen
af kurset kommer ikke til at koste FADL penge,
hvilket også betyder at vi i første omgang tilbyder
kurset til alle studerende på Lægevidenskab i Kø-
benhavn.

I næste uge af MOK vil instruktøren, der står for
afholdelsen af kurset skrive et indlæg, hvor han præ-
sentere kurset og fortæller lidt om hvordan det kom-
mer til at foregå.

Kurset starter torsdag d. 28/9-00 og kommer til at
forløbe på torsdage kl. 16-18 i 6 uger frem. Tilmel-
dingen skal ske på e- mail til Københavns Kreds-
forenings Sekretariat i perioden onsdag 20/9 til fre-
dag 22/9-00. Pladserne vil blive fordelt efter “først
til mølle” princippet.
E- mail: le@fadl.dk

Vi håber ideen har vagt jeres interesse.

Med venlig hilsen

Rasmus Hesselfeldt
Medlem af Københavns Kredsforenings Repræsen-
tantskab, FADL.

REFERANT SØGES

I forbindelse med FADLs Generalforsamling ons-
dag d. 27. september fra kl. 16.00 –19.00 søges 1.
stk referant, der skal skrive et grundigt referat
af begivenhedernes forløb til publicering i uge-
skriftet MOK. Belønningen er et gavekort til en
middag for 2.

Jobbet uddeles efter først til mølle princippet.
Krav er at du er medlem af FADL og kan med-
bringe blyant/kuglepen + papir(eller bærbar PC!)
I må gerne være 2 der deles om tjansen(så skal I
bare dele belønningen!!)

Henvendelse på FADLs sekretariat på Panum.

Venlig Hilsen FADLs Generalforsamlingsudvalg

Lone A. Bondo og Andreas H. Lundh

TILLID OG SIKKERHED.

Som du helt sikkert læste i FADL’s semester-
hæfte, har vores forening en række tillids- og
sikkerhedsrepræsentanter. Vores job er at hjælpe
medlemmer, der har problemer i forbindelse med
arbejdet som FADL-vagt, fx i klagesager.

Sikkerhedsrepræsentanterne tager sig særligt af
arbejdsmiljøet, og de er netop nu på kursus i alt
omkring basale rettigheder, indeklima og psy-
kisk velvære på arbejdet.

Så kom til os, hvis du fx er vred og chokeret efter
en vagt eller bare almindeligt i tvivl om, hvor-
vidt du er blevet behandlet ordentligt.

Du kan kontakte os gennem FADL’s sekretariat
på Panum. Det ligger i 1.2.20 og har telefonnum-
mer 31 39 26 41.

Med venlig hilsen

Imran, Nynne, Bue, Sarah, Lotte og Dan.

ANNONCER & INDRE ORGANER
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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

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

VALG TIL FADL KKF´S REPRÆSENTANTSKAB

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.

FADL'S GENERALFORSAMLING
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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
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:

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.

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.

INDRE ORGANER
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  4/9-2000 – 10/9-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 11 7 8 5 13 17 12 73
07-15 udækket 7 0 0 1 2 5 0 15 20

15-23 bestilt 15 15 10 16 15 13 13 97
15-23 udækket 6 0 0 0 0 0 0 6 6

23-07 bestilt 13 17 16 12 12 19 16 105
23-07 udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ialt bestilt 39 39 34 33 40 49 41 275
ialt udækket 13 0 0 1 2 5 0  21 7
dæknings % 66 100 100 96 95 89 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 4/9-2000 – 10/9-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2 1 1 0 0 2 3
Arbl. Vagter 5 4 4 1 1 2 7 24
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

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

ANNONCER !
Stud. med søges til lægepraksis !
Solopraksis på Frederiksberg søger en stud. med. til
sekretær/sygeplejerske arbejde.
Det drejer sig om fast hjælp hver onsdag eftermid-
dag fra kl. 15.00 - 18.00, samt ved sygdom.
Ansøgere med bestået farmakologi vil blive fore-
trukket.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. sept. 2000 kl. 12.00
til Vagtbureauet.

HOLD 1502 SØGER 3 NYE MED-
LEMMER
Hold 1502 er et flyverhold, der midlertidligt arbej-
der som et fast hold. Vi passer en 65-årig dement
mand ude på et plejehjem i Brønshøj. Holdet er døgn-
dækkende og hjælper patienten med alle daglige gø-
remål.
Krav: 200 SPV-timer, stor tålmodighed - kunne ar-
bejde selvstændig, 4-5 vagter (mindst 2 dagvagter de
første 3 måneder)
du skal kunne komme til holdmødet den 13/9-2000.
For mere information kontakt Vagtchefen på Vagt-
bureauet eller holdleder Berouz på tlf. 28 18 04 25.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. sept. 2000 kl. 12.00
på VB.

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
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 almindelige 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,
stuegang 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, sygeplejersker,
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 (uløn-
net). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede), blod-
prøvetagning med laborant (ulønnet)
Vagter:        Indenfor de første 4 måneder i alt 32
vagter.  Herefter 5-6 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. sept.  2000 kl. 12.00
til Vagtbureauet..

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 hen-
vendelse – 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)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller tele-
fon.    Hilsen   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 ko-
ster kr. 22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT
påstemplet HUSK PORTO.

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN & 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.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef/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 adresser:
glh@fadl.dk  (Gitte Haupt) eller
cm@fadl.dk (Caroline Møller).
Venlig hilsen Gitte Haupt, servicechef & Caro-
line Møller, vagtchef.

HALLØJ – KOM LIGE UD AF
STARTHULLERNE!
Ekstra VT-II kursus
I dette semester har Vagtbureauet mulighed for
at afholde et ekstra VT-II kursus, som ikke har
været annonceret i Semesterhæftet. Kurset af-
holdes 7. – 8. og  10. oktober 2000, så hvis du
ikke allerede har meldt dig til et af kurserne, har
du alle tiders mulighed nu.
Vagtbureauet kan sagtens bruge nogle flere
børneventilatører, da vi har rigtig mange børne-
hold i gang.

Du kan bruge kursustilmeldingen fra semester-
hæftet – du skal blot skrive ”ekstra” i stedet for
at ønske hold A eller B!

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Maria Busk på tlf. 35 24 54 02.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. september
2000.

VB MEDDELER
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Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

HOLD 4402 PÅ THORAXKIRUR-
GISK 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
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 patien-
ter. 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 prø-
ver, 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 følgevagter, 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 helligdage 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. 6
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.
Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Ale-
xander,  tlf. 38 34 62 08.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 21.09.00 kl. 12.00
på Vagtbureauet

HJEMMEHOLD 4628 SØGER 4
NYE VENTILATØRER
…. er du glad for børn, så er dette lige
noget for dig!
Holdet varetager observation og pasning en dreng 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. Drengen ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover.
Arbejdet omfatter dels ventilatøropgaver og dels
almen pleje af barnet. I nattevagterne består arbej-
det typisk i at montere maske og BIPAP, observere
drengens 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 barnet 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 tillidsfuld dreng, sikker-
hed for, at du får de vagter, der er planlagt på hold-
møderne (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 Syn-
drom (forældrene har et meget godt kendskab til
sygdommen, kan forsøge at etablere kontakter til
andre Undine-familier og har en samling af mange af
de videnskabelige artikler, der eksisterer om Undines
symdrom), et meget tæt samarbejde med barnets
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 pro-
blem, mulighed for at tage 4 vagter pr. måned (også
i eksamensperioderne), mulighed for at være på hol-
det 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.

HJEMMEHOLD 4631 SØGER 2-3
NYE VENTILER.
Holdet passer en lille pige på 8 måneder. Hun har
nedsat sutte- og synkefunktion og er sent udviklet. I
øjeblikket er hun under udredning for diagnose. Hol-
det passer hende alle nattevagter samt en ugentlig
dag- og aftenvagt, der arbejdes dog hen mod, at
holdet kun skal være natdækkende eller aften/nat-
dækkende. Arbejdet består af sugning efter behov,
madning på sonde (har fået anlagt PEG-sonde), give
maske-PEP, observation af saturation i nattetimerne,
medicingivning, vedligeholdelse af udstyr samt mas-
ser af kærlig babypleje og -stimulation.

Nattevagten er fra kl. 23.00 til 08.00, dagvagten fra
kl. 08.00 til 17.00 og aftenvagten fra 18.00 til 23.00.
Det kan være, at nattevagterne bliver rykket ½ time
frem. Men indtil da, kan du regne med at kunne gå et
kvarter/halv time før om morgenen, hvis du skal til
obligatorisk undervisning. Det sker at vagterne fal-
der udenfor de angivne tidsrum. Vi passer barnet i
hendes hjem på Frederiksberg.
Holdet kan tilbyde dig:
-en sød lille pige, der behøver dig, når forældrene
skal sove.
-sikre vagter. Du får hvad du har planlagt, og ved
hvad du skal ud til. Vi følger barnet, når hun er
indlagt på RH til udredning eller andet.
-gode fysiske rammer, vi passer barnet i stuen (hvor
du kan bruge toilet og køkken hele natten), mens
forældrene sover på 1. sal.
-mulighed for at studere, læse og se TV, når barnet
sover.
-2 søde forældre
-2 lønnede følgevagter af 5-6 timers varighed.
- hyggelige holdmiddage.

For at komme på holdet skal du ideelt:
-have mindst 150 VT-timer
-have gennemført BVT-kursus eller tilmelde dig det
førstkommende.
-erfaring med og lyst til at passe små børn
-være et venligt væsen med stor tålmodighed og en
god holdånd.
-have interesse i at arbejde i et privat hjem
-kunne bevare hovedet koldt i pressede situationer.
Barnet kan være dårlig i perioder, med megen sekret-
ophobning, store dyk i SAT og krampeanfald.
-kunne tage 5 vagter om måneden (hvis DV og AV
falder bort 4 vagter) -alle måneder.
-kunne blive på holdet i min  1/2 år for at sikre
kontinuitet.

Ansøgningsfrist snarest muligt til vagtbureauet
Du må gerne kunne tage flere vagter end 5 og kunne
deltage i vores næste holdmøde d. 19. septem-
ber.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria Holte
Nielsen tlf. 32 84 70 04.

VB MEDDELER
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Mangler du penge?
Eller en bog?

Har du bøger du vil af med, eller man-
gler du bøger til det kommende semes-
ter, så brug MSR's bogmarked.
Se annoncen andetsteds i MOK.

MSR????
INTROMØDE????

Af Lene Krenk, 2. semester

Det Medicinske Studenterråd….
mmmhhh det lyder ikke alt for
spændende. Råd = politik = kedeligt??
Det er hvad man selv gør det til og
kedeligt er nok et af de sidste ord jeg
ville bruge i den sammenhæng.

Det drejer sig i bund og grund om, at
der afholdes nogle møder i løbet af
semesteret, nærmere bestemt om
tirsdagen klokken 16, og eventuelle
problemstillinger på de forskellige
semestre tages op. Det drejer sig om
blandt andet undervisning,
boganmeldelser, vedligeholdelse,
rygeregler, eksamenstidspunkter etc.
Det er altså noget, hvor alle kan være
med og har noget at skulle have sagt,
også selv om man lige er startet og
knap føler sig i stand til at finde vej til
FADL’s mødelokale, hvor møderne
afholdes.

Hvis det har fanget en smule af din
interesse så mød op

Tirsdag den 19/9 klokken 15 i
FADL’s mødelokale, 1.2.15,

og få en introduktion til Det Medicinske
Studenterråd (MSR). Kl. 16 er der
fællesmøde, og så kan du jo blive og se
hvad det er for noget...

Igen i dette semester vil der være mødepligt
til MSR's møder, således at der SKAL møde
mindst 1-2 repræsentanter op fra hvert
semesters HR.

Dette er til fordel for alle; vi kan vide hvad
der foregår på alle semestrene samtidig med
at alle kan lære noget af de problemer der
har været på de semestre de skal på i
fremtiden....

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 19/9

Kl. 16.00
i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Studieplan

a. Kom den godt i gang?
b. Semesterudvalg

5. Studienævnsmødet
6. Eventuelt

ad 4 – Studieplan
a. Opfølgning på studiestarten – gik den
godt. og hvordan går det nu?
b. Vi skal finde repræsentanter til
semesterudvalgene, derunder det ny 1.
semesterudvalg

Alle er som altid mere end velkomne, alle
har stemmeret, og alle har noget at sige.

Kaffe, the og kage.

VELKOMMEN!

Lidt forsinket vil Det Medicinske
Studenterråd hermed byde jer alle
velkommen – for nogle til et nyt semester
med nye udfordringer, for andre til et nyt
studie – og en ny studieplan!

HVOR ER DE
STUDERENDE???

DESVÆRRE er det ikke en større skare af
drevne studenterpolitikere der står bag
dette indlæg. Faktisk står det så grelt til, at
flertallet af aktive i Studenterrådet nu har
afsluttet eller er ved at afslutte deres
studier. Det betyder at der kun er en (lille)
håndfuld, der har tid og mulighed for at
fortsætte rundt omkring i studienævn,
fakultetsråd og de forskellige udvalg.

Og oven i det er det nu, der skal lægges en
kæmpe indsats for at lægge sidste hånd på
den nye studieplan fra 3. semester og
opefter, samtidig med at 1. semester skal
følges nøje for at der kan blive foretaget de
mange små justeringer der bliver
nødvendige.

Derfor er det nu vigtigere end nogensinde
før, at der er nogen der vil engagere sig. Vi
SKAL simpelthen have aktive fra ALLE
semestre så vi kan bruge vores indflydelse
på hele studiet, og vi SKAL blive ved med
at deltage i arbejdet omkring den ny
studieplan.

Hvis vi stopper nu, VIL alt det arbejde vi
som studenter har lagt igennem de sidste 5
år være fuldstændig spildt. Hvis vi ikke
råber op, vil underviserne stille og roligt
kunne vende tilbage til den gamle
undervisningsform med uinspirerende
envejsundervisning om latterlige,
irrelevante detaljer, bare fordi det netop er
det de har forsket i de sidste 30 år...

MØD OP OG GØR JERES
INDFLYDELSE GÆLDENDE – DER ER
IKKE NOGEN DER GØR DET FOR
JER!!!

MØDEPLIGT

MSR
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SMERTE
- er temaet for "årets Faglig Dag".
Patientens smerter er en stor
udfordring for lægen, og derfor kan
du se frem til, at debat og ny viden
fylder Panum onsdag d. 11. oktober.

Her kommer speciallæger, akupunktører og zone-
terapeuter fra ind- og udland for at sætte fokus
på, hvordan man kan behandle smerter.

Hvad er“Faglig dag”?
Faglig dag er en aktivitet på medicinstudiet, der
typisk finder sted en gang årligt. På den udvalgte
dag er normal undervisning på alle studiets seme-
stre suspenderet til fordel for aktiviteter på
Panum. Aktiviteterne, der udfylder den “faglige
dag”, kan være mange forskellige. Men fælles for
de enkelte faglige dage er, at temaet på en eller
anden måde har relevans for det kommende ar-
bejde som færdig læge.
(Fra Det Medicinske Studenterråds hjemmeside)

ARRANGEMENTER –
VEDSTUDENTERPRÆSTEN:
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
Julegudstjeneste

Mere udførlige beskrivelser af de enkelte
programdele kan ses i vores trykte program samt
på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest

Basisgrupper og IMCC

VIL DU TIL ZIMBABWE ?
Trænger du til en pause fra studiet og har du lyst
til at engagere dig i et spændende tværfagligt
udviklingsprojekt, så har du chancen nu!
Zimbabwe VCP søger nu studerende til at
tage afsted på projektets 8. rotation, dvs. fra
august 2001 til februar 2002. For at blive ud-
sendt forpligtiger du dig til at deltage i VCP-
gruppens hjemmearbejde et halvt år før og et
halvt år efter udsendelsen, samt til at deltage i
de forberedende kurser, der afholdes i løbet af
året før udsendelse. Til gengæld får du en fanta-
stisk oplevelse i den afrikanske kultur og natur
samt erfaring med planlægning, implementering
og evaluering af et udviklingsprojekt. Rejse-
omkostninger samt kost og logi under udsendel-
sen er betalt.
Zimbabwe VCP er et tværfagligt udviklings-
projekt som er skabt i samarbejde mellem danske

og zimbabwiske medicin- og landbrugs-
studerende. Zimbabwe VCP hører således bl.a.
ind under IMCC, og projektet er støttet af DAN-
IDA. Projektet koncentrerer sig om at højne
levestandarden for en landbefolkning, der om-
fatter ca. 3500 børn og voksne. Selve projekt-
området ligger ca. 550 km. vest for Zimbabwes
hovedstad Harare, og området står overfor store
problemer som mangelfuld infrastruktur og få
sundhedsfaciliteter. De specifikke aktiviteter der
sættes i gang i projektområdet bestemmes i
samarbejde mellem de danske og zimbabwiske
studerende samt lokalbefolkningen. Aktivite-
terne vil dog alle ligge under fire hovedområder;
sundhed, landbrug, kapacitetsopbygning samt
vand og sanitet. Som medicinstuderende vil du
primært komme til at beskæftige dig med fore-
byggende sundhedsarbejde såsom undervisning
i malaria, AIDS, diaré, hygiejne, ernæring og
førstehjælp. Derudover skal du arrangere
workshops og kurser i samarbejde med de lo-
kale sundhedsmyndigheder. Eksempler på an-
dre aktiviteter i Zimbabwe VCP er: Introduk-
tion af sojabønner som afgrøde, etablering af
tørkeresistente køkkenhaver, bygning af kom-
furer og latriner, hjælpe mindre grupper af mænd
og kvinder i gang med indkomstgenererende ak-
tiviteter, bygning af tanke til opsamling af regn-
vand til brug som drikkevand, samt erosions-
bekæmpelse. Du vil blive sendt afsted sammen
med fire andre studerende, som kan komme fra
andre studier som landbrug, geografi, antropo-
logi, mv...
Yderligere information kan du finde på vores
hjemmeside: www.imcc.dk/zimbabwe, eller ved
at hente en folder og ansøgningsvejledning på
IMCC-kontoret. Du er også velkommen til at
kontakte Ida Marie Jacobsen (tlf.: 36 46 37 86)
eller Michala Vaaben Rose (tlf.: 35 83 89 95).
Endelig er du velkommen til at komme til IN-
FORMATIONSMØDE onsdag d. 13. septem-
ber kl. 19:00 i lokale 1.2.18 på Panum (på gan-
gen over kantinen).
Deadline for ansøgning er d. 29. september.
Ansøgning skal sendes til IMCC-kontoret 9.2.2,
Blegdamsvej 3B, 2200 København N, att. Zim-
babwe VCP. For at komme i betragtning skal du
have bestået farmakologi og mikrobiologi på
udsendelsestidspunktet, samt have kørekort til
personbil.
Stud. med. Ida Marie Jacobsen, Zimbabwe Vil-
lage Concept Project-gruppen

PAF-PANUMS  FRILUFTS FORENING

NYHEDER:
Vi må med tåre beklage, at vores dykkerafdeling PUC har afsporet sig. Dette er sket på grundlag af deres kontingent- stigning, personlige
interesse og penge. I praksis betyder dette at der ikke længere vil blive afholdt dykkerture i PAF regi med mindre der er andre der vil overtage
posten under PAF vilkår, hvilke er nonprofit ture og evt. indhentning af penge til materiel gennem søgning af fonde eller andre foreninger. Vi ser
dog ikke nogen hensigt med at have konkurrende dykkerklubber på Panum. Medlemmer som har meldt sig ind i tidligere PAF/PUC er selvfølgeligt
stadigt medlemmer i PAF, men fremtidige medlemmer i PUC vil ikke kunne bruge PAF´s arrangementer og faciliteter. Der vil dog blive fremtidig
samarbejde måske i form af køb af båd eller fælles arrangementer.
Af Bjørn Reseke

Til alle nye hvad er PAF:
Pif, paf, puf så er de borte på ture af alle slags. En forholdsvis nydannet forening som er vild med al mulig og umulig slags friluftsliv. Vi består nu af
fire underafdelinger: Jagt, Fiskeri, Ture, Idræt,
Vores kalender bliver lavet efter interesse og på de første møder i semesteret. Alle kan komme med hvad de har på hjertet og som de gerne vil dele med
medstuderende. Vores største attraktion har været squash-turneringen med 50 deltagere. Det prøver vi igen her i efteråret. Vi basere vores ture på nonprofit og
velvilje. PAF har lokale i kælderen over for dissektionsalen og man kan bare møde op til møder med ideer. Det er dog en fordel at man også selv vil være med til at
arrangere turen eller eventen. Det koster den urimelige sum af 50 daleroner per semester at være medlem af PAF.
Vi glæder os til at se nogle nye dobbeltløbede, stænger, snuder eller bare dig.
Venligste Hilsner Bjørn Reseke, Formand

Hvad Skal Ske i Efteråret?
Jeg har fået følgene foreslag, men flere kan stadigt nå at give deres P7 med på Torsdag ved mødet:
Jagt på lektor lerdue: Lerdueskydning, bliv rullet i lak og fjer: Fluebindingskursus, bliv maltrakteret på alle mulig og umulige måder: Overlevelsestur, kom til
moderne frugtfarvekastning: Paintball, tag en gammel sweater på: Kuttertur på Øresund, hårdt spændte ketsjere og bløde bolde: Squash-turnering, Svensk
nationalsport: Floorball, Kom og bliv en ægte pitt bull: Jagttegnskursus

Intromøde På Torsdag:
Møde for alle Torsdag d.14/9 kl. 16.00. Der er ingen undskyldning!!!!!!!!!!! Lokalitet i vores nye rottehull der er placeret over for dissektionssalen, du går ned i kælder
vandregangen og ca. midt på afskiltet PAF.

Filmklubben P8'n
Planlægningsmøde for efterårssemesterets film:
Det er nu tid til at planlægge, hvilke film vi skal vise på dette semester. På baggrund af ovenstående
afholdes møde torsdag d. 14. september klokken 16.00 i kantinen.

INDRE ORGANER
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Debat
CELLEBIOLOGISKANDALEN?

Vi er to studerende på fase II som efter at have læst
Emil Graungaards indlæg I MOK den 6/9 – 2000 sad
uforstående tilbage med et par spørgsmål:
1. Hvordan kan man interessere sig for beståelses-
grænsen alene? Efter vores opfattelse hænger
beståelsesgrænsen uløseligt sammen med opgavernes
sværhedsgrad, og vi kan derfor ikke forstå, at man
vil lade folk med 50,1% bestå, når opgaverne var
skrevet med en beståelsesgrænse på 55% for øje.
Disse studenter opfylder derfor ikke de faglige kvali-
tetskrav, som instituttet stiller. Panum vil i fremti-
den sagtens kunne afholde eksaminer med en

EXCHANGE – GRUPPEN

IMCC Exchange arrangerer klinikophold af 1 måneds varighed i mange forskellige lande.
Nu er de nye pladser kommet!
Du kan komme på et klinikophold allerede efter 1. semester, dog er det ikke alle lande der tager præklinikere (fase 1-ere), så check lige listen på IMCC-kontoret.
D.v.s. hvis du lige er startet på 3. semester, kan du stadig nå at arrengere dit obligatoriske prækliniske ophold i januar og tage til udlandet i stedet. Opholdet kan blive
godkendt som det obligatoriske herhjemme.
Så: Har du lyst til at prøve din faglighed af, samtidigt med en STOR kulturel oplevelse er klinikophold arrangeret med Exchange din mulighed.
Du skal bare huske på at ansøgningsfrist er 3 måneder før opholdets start. Dog skal ansøgere, der gerne vil til Canada, Brasilien eller England betale senest d. 15.
september for at være med i lodtrækningen om disse atraktive pladser.
For  ansøgning om ophold i juni, juli og august er ansøgningsfrist d. 15. februar.
Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i vores kontortid: onsdag16 –18 i lige uger, 12-14 i ulige uger.

beståelsesgrænse på 50,1% ved blot at gøre opga-
verne tilsvarende sværere.
2. Hvorfor skulle det være ulovligt at samle flere fag
i en eksamen? Som læge er det vigtigt at have over-
blik over fag som fysiologi, anatomi og biokemi på
samme tid. Mange studenter fordeler disse eksami-
ner på flere semestre, hvorfor det kan have relevans
med en integreret eksamen som afslutning på fase I.
Før integreret så dagens lys, skulle man have be-
stået biokemi, anatomi og fysiologi på samme seme-
ster. Integreret eksamen giver mulighed for at tage
eksaminerne efter behag.
3. Hvorledes er instituttet magtsygt? Institutterne
tildeles penge (og dermed magt!) efter produktivite-

ten (antal beståede studenter), hvilket må betyde,
at man tilstræber, at så mange studenter som muligt
består. Endvidere er både pensum samt beståelses-
grænse oplyst på forhånd, hvilket ikke ligefrem giver
indtryk af en ”skjult dagsorden!” fra institutternes
side.

Om os selv kan vi fortælle, at vi har bestået de to
ovenfor omtalte eksaminer med middelkarakterer,
og at vi altid har følt, at de stillede eksaminssæt på
studiet har været fair.
Mvh. Søren Fanø & Anders Løkke, 10. Semester.

MOK afslø-
rer:
Hvad der i
virkelighe-
den foregår
på Thalia

INDRE ORGANER & DIALOG
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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.

MSR BOGMARKED


