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MOK

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.1,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 26.

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og
fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Oplag: 2000

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

Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd
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 forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler,
samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater
(andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII:
(Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI:
(Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð7.0
(WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97
(Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC)
Grafik TIFF:
(Standard-grafikformat)
GIF:
(CompuServe bitmap)
BMP:
(Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG:
(Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5
(CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret
i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen
tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag.

Forsider honoreres med 100,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 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:
Administrationsbygningen 2. sal.
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen.
2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto
655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.
Denne uges forside:
Denne

redaktion:

-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".

Dag Onsdag
Morgen
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
Aften

Torsdag

Fredag

6. sem. HR

3. sem. HR

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

MOK
nr. 3 årg. 31
udkommer

5. sem. HR

2. sem. HR

1. sem. HR

MOKs
deadline!!

4. sem. HR

19.00 Brøndbygørhvad fck ikke
var i stand til gi'r AGFbønderne
tæv !!

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.
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MOK & Studiet
Redaktionelt

Studievejledningen

EN STOR UGE

Ja, vældig stor faktisk - som de fleste nok ved lammetævede Brøndby opkomlingene fra Bayern
München i en medrivende fodboldkamp sidste onsdag. Dog havde en fck-qvisling dristet sig til
i vores kalender at skrive at Brøndby (Gudeholdet©) ville få en kindhest - men det var vist
nærmere forretningen fck, der fik en sådan søndag eftermiddag af en bande bonderøve fra
Århus.
Af andre store ting der er sket, så er MOK kommet på icq. Vores nummer er 14947597, så hvis
du har icq derhjemme kan du altså også på denne fikse måde sende dit indlæg til os, eller spørge
os om noget du er i tvivl om mht. bladet.
red./torben

TRÆFFETIDER I 1998 FOR UGE 39, 40
OG 41
Dag / dato.Telefontid.

Træffetid.

Vejleder. Bemærkning.

Mandag 14  15

15  18

Maria Salling Rasmussen

Tirsdag

10  11

11  14

Palle Rasmussen ( ferie i uge 39, samt
ingen telefon eller træffetid i uge 41 )

Onsdag 10  11

11  14

Ulrik Bodholdt ( Ingen telefon eller træffetid
i uge 41 )

Onsdag 15  16

16  19

Jes Braagaard ( Ingen telefontid eller
træffetid i uge 41 )

Torsdag 15  16

16  19

Margit Bak Skousen

Fredag

10.30  13.30

Jon Prause

13.30  14.30

PRIMÆR INTERNATIONAL VEJLEDER

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:
Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning fase II)
Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte) 15.00  16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00
Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
NN, studentersekretær
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid: torsdag 10.00 - 14.00
Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
NN, studentersekretær
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

MEDDELELSE
Der gøres opmærksom på at fakultets- og studieadministrationen, eksamenskontoret og studievejledningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet holder lukket tirsdag den 6.
og onsdag den 7. oktober 1998, på grund af temadage.
Venlig hilsen
Fakultetskontoret

Dag / dato.Træffetid.

Telefontid.

Vejleder. Bemærkning.

Onsdag 16 - 19

15 - 16

Christian Heilmann ( Ingen telefontid
den 30/9 eller den 7/10 )

OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign. )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :Gitte Birkbøll
tlf. 35 32 70 92
Pia Henriksen
tlf. 35 32 70 93

lokale 9.1.41
lokale 9.1.41

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
25. SEPTEMBER 1998 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine og udfyldes fuldstændigt med oplysninger om:
-

navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
hvad du søger om
begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde
en dispensation)
dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i efterårssemestret 1998 fredag den
25. september. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget
efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især
ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så
god tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.
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Studiet

ORLOV, SEMESTERFRI ELLER HVAD ?

HVAD MÅ JEG TJENE?

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

Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærksom på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end 56.892 kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1998, når du melder klip fra:

Semesterfri:

Fravalg
- 0 klip
- 1 klip (+ 7099,-)
- 2 klip (+ 7099,-)
- 3 klip (+ 7099,-)
- 4 klip (+ 7099,-)
- 5 klip (+ 7099,-)
- 6 klip (+ 7099,-)
- 7 klip (+ 7099,-)
- 8 klip (+ 7099,-)
- 9 klip (+ 7099,-)
- 10 klip (+ 7099,-)
- 11 klip (+ 7099,-)
- 12 klip (+ 7099,-)

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

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

Fribeløb
56892,63991,71090,78189,85288,92387,99486,106585,113684,120783,127882,134981,ubegrænset

Udbetalt
12 mdr.
11 mdr.
10 mdr.
9 mdr.
8 mdr.
7 mdr.
6 mdr.
5 mdr.
4 mdr.
3 mdr.
2 mdr.
1 mdr.
0 mdr.

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 17.122,- pr. barn.
Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have
udbetalt klippet.

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

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af forskellen mellem det laveste og det
mellemste fribeløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7%
tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse,
og få udbetalt evt. overskydende skat. Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes
beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.
Du kan se hvor meget du skal betale tilbage fra 1997 på SU-styrelsens hjemmeside: www.SU.dk/
su-regeler/videregaaende/97simuleringfribel.htl
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side. Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

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

Du kan selv beregne, hvor meget du brutto må tjene ved siden af din SU ved at gå ind på
SUstyrelsens hjemmeside: www.su.dk/SU-regler/videregaaende/fravalg.htm

Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende
kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse
til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller
prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov.
SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte,
der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter
orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet,
kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået
uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov.
FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem
FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister
man retten til at tage vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til
kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne
for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage
orlov. Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder,
uret tikker altså videre selvom du har orlov.
Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har
brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK indlæg
om dette emne), for langt de fleste er semesterfri nok det smarteste - så kontakt din studievejleder
før du søger orlov.

FORSIDEAFLEVERING OSVAL I OG
OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårssemestret 1998 er følgende:
OSVAL I - mandag den 28. september 1998
OSVAL II - torsdag den 1. oktober 1998

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.
Almindelige spørgsmål omkring SU kan der findes svar på på deres hjemmeside på adressen:
www.su.dk

Fase I
OBLIGATORISK UNDERVISNING I
TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at alt samundervisning i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I
er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset godkendt, skal man
minimum møde til 80 % af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der 100 % frem møde.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester, kan man ikke
gå til eksamen i Anatomi I.

DANSK MEDICINSK-HISTORISK SELSKAB
byder 1.semester studerende velkommen og indbyder i anledning af studiestart til
OMVISNING PÅ MEDICINSK HISTORISK MUSEUM
fredag den 2. oktober 1998 kl. 16.00
Kom og få en 1½-times introduktion til studiet og medicinens historie i det forhenværende kirurgiske akademi i Bredgade 62. Hold samtidig den gode tradition om socialt fredagssamvær med
studiekammerater ved lige!
Tilmelding er nødvendig senest den 24. september hos undertegnede på tlf. 55 76 02 04 bedst
efter kl. 18.
Det skal bemærkes at det tilsvarende arrangement planlagt til 18. september er aflyst.
På selskabets vegne
Camilla Høegh-Guldberg.
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KLINISK GRUNDKURSUS 3. SEMESTER
FEJL i sidste uges MOK!
Indlægget om klinisk grundkursus i sidste uges nummer af MOK var en fejltagelse, og skulle
ikke have været bragt.
Der er ikke mulighed for at ønske periode. Perioderne for holdene gælder som opgivet i lektionskataloget, og kan kun ændres efter dispensation, eller hvis man kan finde en at bytte med.
Se nærmere i det rigtige indlæg om klinisk grundkursus herunder.

Klinisk grundkursus 3. semester
Klinisk grundkursus afvikles i efterårssemestret 1998 som beskrevet i lektionskataloget, dvs. at
halvdelen af holdene har kursus i december og den anden halvdel i januar.
Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold, f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan det meritoverføres så man fritages for det kliniske grundkursus. IMCCs prækliniske
ophold kan godkendes, eller man kan selv arrangere et ophold på et hospital. Opholdet skal være
af to ugers varighed på en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal være på hospitalet
svarende til fuld tid, primært i dagvagt. Der må ikke arrangeres ophold på universitetshospitalerne
i semesterperioden, da studerende på obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse. Du kan
afhente en attestationsblanket i studienævnsadministrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.
Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man afmelde sin plads på det kliniske grundkursus. Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i
postkassen samme sted senest fredag den 16. oktober.
Hvis man ønsker at bytte periode, skal man have en at bytte med. Der kan ikke byttes med
studerende, der afmelder deres holdplads. Begge skal underskrive byttesedlen, der afhentes på
opslagstavlen ved lokale 9.1.41. Det vil være en hjælp, hvis byttesedlerne afleveres før holdsætning (dvs. senest fredag den 16. oktober), men der vil også være mulighed for at bytte umiddelbart efter at listerne er slået op ultimo oktober. Sidste frist for at bytte er onsdag den 4. november.
De endelige holdlister hænges op fredag den 6. november.
Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkursus kan rettes til Pia Henriksen, lokale 9.1.41.
(ferie/kursus i perioden 21. september til 8. oktober)

Fase II

VEDR. OPG.1 I MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II 8. SEM. EFTERÅR 98
Opgave 1, der er en individuel opgave, udleveres ved forelæsningen
den 23.sept.Opgaven kan desuden afhentes på Afd.f.Med.Viden.
(Panum byg). Opgaven ligger i bakke på bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 21.oktober 98 her på Afdelingen i lokale 22.3.5.
M.v.h Kirsten Kjær.

LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER
LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig de praktiske procedurer,
de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse,
avanceret genoplivning, GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PCer, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

PC-Salen
Laboratorierne *
Dato
011098
011098
061098
061098
081098
151098
151098
221098
221098
031198
121198
121198
191198
011298
011298
031298
101298

Åbningstider for LKF
Hverdage
Weekend
13-20
9-17
16-20
9-17

Kurser i LKF
Tidspunkt
Kursus
16.00-17.30
IV-adgang
18.00-19.30
IV-adgang
16.00-17.30
Fri træning
18.00-20.00
Kateter
16.30-19.00
Gynækologi
16.00-17.30
IV-adgang
18.00-19.30
IV-adgang
16.00-18.00
Kateter
18.00-20.00
Kateter
16.30-19.00
Genoplivning
16.00-17.30
Sutur
18.00-19.30
Sutur
16.30-19.00
Genoplivning
16.00-17.30
Sutur
18.00-19.30
Sutur
16.30-19.00
Genoplivning
16.30-19.00
Gynækologi

Pladser
Alt optaget
Alt optaget
2
6 (Nyt)
Alt optaget
6 (Nyt)
6 (Nyt)
Alt optaget
Alt optaget
6 (Nyt)
Alt optaget
Alt optaget
Alt optaget
6 (Nyt)
6 (Nyt)
Alt optaget
3

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker tirsdage ml. 12-14 og fredage ml. 11-13 på tlf 35455407.
NBHusk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG
MØDER

MINE DAMER OG HERRER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Dette er mit sluttelige indlæg i nærværende blad; hvorfor?-kan nogle måske spørge; tja det er vel
fordi på lørdag er der :

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

FASE II sem.starts fest

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

Klokken 21:30 i stud.klub.
Tiden i torsdags (sidste festudvalgsmøde) gik med at udfylde huller i mordendagens, det vil sige
på lørdags, bar - og dørliste- og jeg er heldigvis ikke den eneste- som forventet, der skal stå i døren
hele aftenen (vi er tre). Denne gang, næsten i modsætning til de sidste semestre, består truppen af
fantastisk dygtige og rutinerede festarrangørmennesker, som muliggør (heldigvis) at festen planlægges, som var den smurt i olie- en personlig tak til dem.
Dette forhindrer os dog ikke i at afholde endnu et lille arrangørmøde på torsdag den 24/9-1998
klokken 16:00, lige oven i FadLs generalforsamling som er i klubben, hvor jeg selv skal møde.
Så derfor skal vi ikke mødes i klubben som sidst, men i forhallen for at runde det sidste af- husk
at lægge hjernen i blød med hensyn til vores ocean/hav-tema. Her vil jeg gerne appellere til de
sidste indtil videre usynlige bar- og dørfolk om at møde op- det kunne være hyggeligt at se, hvem
I er.
Billetterne sælges derfor ikke i klubben, men samme sted som ovenfor: torsdag klokken 16:0017:00 og (som lovet) i klubben fredag klokken 16:00 til den ringe pris af 30 kroner. Et lille hint:
kom tidligt der er ikke så mange tilbage.
Bortset fra, at jeg i skrivende stund har en fornemmelse af at mangle noget, vil jeg dog alligevel
slutte mit indlæg og skrive:
Vel mødt- og VELKOMMEN.
Med venlig hilsen og kjærligst
Peter Roy Kirkegaard
9.sem KBHs amt
Tlf.nr.: 39290015

Efterlysning
HVOR ER MIN JAKKE ?
I forbindelse med en fremskreden fest lørdag d. 19. september i klubben, lykkedes det mig
desværre ikke at finde min jakke på knagerækkerne ved gå-hjem-tid.
Min jakke er en mørk, brun læderjakke i klassisk snit og indeholdt følgende ved ankomsten...
Baglygte
Kørekort*
Sygesikringsbevis*
Studiekort*
Togkort(*)
Forlygte
Dankort*
Nøglebundt*
... hvoraf det, der er markeret med en lille stjerne, er ting jeg er rigtig glad for, og egentlig gerne vil
have tilbage, eller i hvert fald tage ordentlig afsked med.
Hvis du på en eller anden måde kunne være behjælpelig i min situation, vil jeg meget gerne høre
fra dig, så vi kan forhandle os frem til en rimelig deling af rovet. Du kan ringe på telefon 33 14 40
09 (vent) 114. Jeg har en venlig telefonsvarer, så hvis jeg ikke selv tager telefonen, gør den.
Mange hilsner
Peter B. (409)
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Annoncer

Annoncer
UNDERVISER I ANATOMI SØGES.
På Frederiksberg Tekniske Skole uddanner vi Audiologiassistenter og Neurofysiologiassistenter.
Vi har brug for en anatomilærer til et nyt hold.
Fagtitel:
Lektionstal:
Periode:
Honorering:
Adresse:

Anatomi og fysiologi
48 á 45 minutter
12.10. til 18.12.1998
ACIII -15%
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg

Mål for undervisningen:
At eleverne besidder grundlæggende viden om kroppens opbygning og funktion samt om
organernes indbyrdes funktion.
Skemaet kan indrettes efter dine øvrige aktiviteter.
Vi plejer at bruge studerende fra ca. 9. semester.
Undervisningserfaring er godt, men kræves ikke.
Kontakt planlægger John Austin, 3818 0253 (dir)

KULTURAFTALESTIPENDIER (3-12 MDR.S
VARIGHED) TIL EN RÆKKE LANDE 1999-2000
Fra Rektorkollegiet er der modtaget opslag for kulturaftalestipendier, der forventes stillet til rådighed for danske studerende og forskere til studieophold i udlandet i det akademiske år 19992000.
Følgende lande forventes i henhold til kulturaftaler eller stipendieudvekslingsaftaler at tilbyde
statsstipendier til danske studerende og forskere i det akademiske år 1999-2000:
Med ansøgningsfrist for studerende 1. Oktober 1998:
Japan (kun til Tokai University)
Schweiz
Tyskland*
Med ansøgningsfrist for studerende 1. November 1998:
Belgien (Det flamske Sprogsamfund)*
Bulgarien*
Egypten
Estland
Finland
Grækenland*
Holland*
Island
Israel* **
Italien* **
Kina
Letland
Litauen
Polen*
Portugal
Rumænien*
Rusland*
Den Slovakiske Republik*
Spanien* **
Den Tjekkiske Republik* **
Tyrkiet*
Ungarn*
Østrig*
Bemærk, at de med * mærkede lande også tilbyder sommerstipendier til deltagelse i sprogkurser
i løbet af sommeren 1999. Sommerstipendier kan ikke søges i forbindelse med dette opslag. Af
det materiale der udleveres vil man se oplysninger om sommerkurser, men interesserede skal
afvente senere opslag i Universitetsavisen m.fl., som forventes at finde sted i november/december
1998.
NB  Italien: Opslag af sommerkurser til Italien 1999 har fundet særskilt sted i Universitetsavisens
nr. 13. Sidste frist for aflevering af ansøgninger til Romansk Institut til prioritering: 15. September
1998.
Bemærk for de med ** mærkede lande, at kulturaftalen med det pågældende land ikke er underskrevet endnu, og at der derfor må tages forbehold med hensyn til aftalens indhold (f.eks. antal
stipendier, det enkelte opholds varighed m.v.)
For enkelte lande er der særskilte opslag, der forventes at følge i årets løb.
For Japans vedkommende meddeles, at der under forudsætning af de japanske myndigheders
bevillinger kan forventes følgende opslag: Monbusho 2000-2002: To stipendier af henholdsvis
2 og 1½ års varighed for kandidater. Opslagstidspunkt: Marts/April 1999. Der må tages forbehold for ændringer. Interesserede bedes afvente opslag i universitetsaviserne eller evt. kontakte
Rektorkollegiet og/eller Den japanske Ambassade, Pilestræde 61, 1112 København K, tlf. 33 11
33 44.
For Tysklands vedkommende gælder dette opslag de såkaldte Jahresstipendier. Der vil i løbet
af september/oktober blive fremsendt opslag fra Rektorkollegiet som Semesterstipendier og

Hochschulsommerkursstipendier (under DAAD). Disse henvender sig dog alene til germanistikstuderende til studier i tysk sprog og kultur.
Der er ikke kulturaftaler med USA, United Kingdom eller Frankrig. De, der måtte ønske
oplysninger om evt. stipendiemuligheder til disse lande, bedes henvende sig som følger:
USA: Fulbright Kommissionen/Danmark-Amerika Fonden, Fiolstræde 24, 3., 1171 København K, tlf. 33 12 82 23.
United Kingdom: The British Council, Gl. Mønt 12, 2., 1117 København K, tlf. 33 11 20 44.
Frankrig: Institut Francais, Rosenvængets Allé 38, 2100 København Ø, tlf. 35 26 55 82.
Ansøgningsskema (i to eks.) samt oplysningsmateriale, dels vedrørende de generelle ansøgningsbetingelser for såvel studerende og forskere, dels vedrørende hvert enkelt lands stipendietilbud,
fås ved henvendelse til 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
Ansøgningsprocedure for studerende:
Studerende ved Københavns Universitet skal indsende deres ansøgning i to eks. til Det Internationale Kontor på ovenstående adresse, hvorfra samtlige ansøgninger efter fristens udløb bliver
sendt til prioritering ved relevante institutter. Efter prioritering sendes ansøgninger til Rektorkollegiet, som forestår den endelige udvælgelse. Endelig bekræftelse på tildeling forventes at
foreligge i juli 1999 fra Rektorkollegiet, Vester Voldgade 121 A, 4., 1552 København V, tlf. 33
92 54 33/32, fax 33 92 50 75.
Studerende skal opfylde følgende betingelser:
1)
have læst mindst 2 år ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark  i visse tilfælde
have en bachelorgrad, se oplysningsblad for hvert enkelt land (indgår i materialet til udlevering
fra Det internationale Kontor)
2)
have gode sprogkundskaber
3)
kunne godtgøre at studieopholdet i udlandet indgår som et naturligt led i den danske
uddannelse
4)
selv udarbejde forslag til et studieprogram.
For visse lande er det et krav, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det ønskede studiested
i udlandet. Det vil altid være en fordel, at der er kontakt i forvejen.
Studerende indskrevet ved andre videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke søge gennem
Københavns Universitet.
Ansøgningsprocedure for forskere:
Ansøgninger fra forskere skal ikke prioriteres af institutionerne. Forskere kan derfor indhente og
indsende ansøgninger (i 2 eks.) direkte til Rektorkollegiets sekretariat (se adresse ovenfor) senest
1. December 1998. Dog, for Japan (Tokai University) og for Schweiz er fristen 25. Oktober
1998. For Tysklands vedkommende er fristerne for stipendietyperne Studieaufenthalte
ausländischer Wissenschaftler og Forschungskurzstipendien für jüngere Wissenschaftler
15. September 1998 og 15. Marts 1999 til studieophold hhv. fra januar og juli 1999. Dette
fremgår af oplysningsblad for Tyskland (indeholdt i informationsmaterialet fra Det internationale
Kontor eller direkte fra Rektorkollegiet)
Japan, færdige kandidater (også nævnt ovenfor under procedure for studerende): Ydermere
forventes særskilt opslag i marts/april 1999. Under forudsætning af de japanske myndigheders
bevillinger forventes følgende opslag: Monbusho 2000-2002: To stipendier af henholdsvis 2 og
1½ års varighed for kandidater. Der må tages forbehold for ændringer. Interesserede bedes
afvente opslag i universitetsaviserne eller evt. kontakte Rektorkollegiet og/eller Den japanske
Ambassade, Pilestræde 61, 1112 København K, tlf. 33 11 33 44.
Forskere der har en kandidateksamen eller tilsvarende fra en højere uddannelsesinstitution i
Danmark kan søge. Der skal udarbejdes detaljeret program for studieopholdet. For visse lande
er det et krav, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det ønskede studiested i udlandet. Det
vil altid være en fordel, at der er kontakt i forvejen.
Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

UDENLANDSKE GÆSTEFORELÆSERE TIL DANMARK
UNDER KULTURAFTALEPROGRAMMERNE MED EN
RÆKKE LANDE 1999.
Fra Rektorkollegiet har Det internationale Kontor modtaget opslag vedrørende udveksling af
gæsteforelæsere 1999 mellem Danmark og en række lande.
I den anledning indkaldes hermed indstillinger af gæsteforelæsere fra udlandet til Københavns
Universitet.
Akademiske og/eller ledende administrative medarbejdere ved Københavns Universitet, der
ønsker at indstille udenlandske gæsteforelæsere 1999, bedes hurtigst muligt rette henvendelse til
deres respektive institutter og aflevere deres indstilling(er) efter aftale med institutbestyrer eller
dennes udvalgte sagsbehandler. Da institutbestyrerne skal fremsende indstillinger til eget fakultetssekretariat til prioritering senest onsdag den 21. Oktober 1998, må der regnes med at skulle
aftales en individuel frist for aflevering af indstilling(er) ved institutterne. Ved fakulteterne vil
samtlige modtagne indstillinger fra institutbestyrerne efter den 21 oktober blive prioriteret og
senest onsdag den 28. Oktober 1998 fremsendt med prioriteringsliste til Det internationale
Kontor, hvor samtlige modtagne indstillinger efter endelig prioritering vil blive fremsendt til Rektorkollegiet, hvis frist er 2. November 1998. Efter denne frist kan ingen indstillinger forventes at
komme i betragtning.
Informationsmateriale og indstillingsskemaer er fremsendt til fakulteter og institutter, men kan
også rekvireres fra Det internationale Kontor via e-mail bep@adm.ku.dk, telefon 353 23902/353
22918 eller fax 353 23900.
Medvenlig hilsen
Elin Kibsgaard

Annoncer & FaDL

STUDENTERMEDHJÆLPER ANTAGES STRAKS!

Dansk Melanom Gruppe (DMG) søger studentermedhjælper til. bl.a. indtastning af data fra undersøgelse om malignt melanom (modermærkekræft). Der kan påregnes ca. 2-4 timer dgl. i 1-2
måneder. Arbejdstiden kan i stor udstrækning tilpasses efter din lektionsplan. Arbejdet foregår
på plastikkirurgisk afd. Rigshospitalet.
Krav: Du er rap på fingrene og kan skrive/taste hurtigt på computer.
Timeløn: 90.08 kr.
Henvendelse: Klinisk assistent, læge Lone Bak Hansen, tlf. 35-453181 ml. 8-16. Eft. 16.00 tlf.
32-551333.

MEDHJÆLPER TIL FORSKNINGSPROJEKT
En stud.med. søges til rutinepræget arbejde ved et forskningsprojekt. Arbejdet består i indskrivning af tekst på computer, søgning i litteraturdatabaser, fotokopiering samt andre kontoropgaver.
Det foregår på Palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Arbejdstiden lægges efter
nærmere aftale, og udgør ca. 5 timer pr. uge, muligvis mere senere. Løn som HK studentermedhjælp (ca. 85-95 kr. + feriepenge/time). Start snarest muligt. Vil du stifte nærmere bekendtskab
med et forskningsprojekt, kan du skrive OSVAL 1 eller 2 i relation til projektet.
Nærmere oplysninger: Læge Mogens Grønvold, Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, tlf. 3531 3524, email mg02@bbh.hosp.dk.

FaDL
VALG TIL FADL
KKFS REPRÆSENTANTSKAB
Stil op og gør din indflydelse gældende.
I oktober er der valg til repræsentantskabet - en oplagt mulighed for dig til at præge FADLs
fremtidige arbejde.
Vil du være med til at øve indflydelse på FADLs politik, herunder bl.a. overenskomstforhold,
forsikringsforhold, forhold vedrørende Vagtbureauet, Thalia, FADLs forlag, Bogladen og meget mere, så stil op til repræsentantskabsvalget.
I skrivende stud er der kun 13 opstillede til valget, hvilket medfører fredsvalg. Men der skal også
være flere for at løfte de kommende opgaver. Vi står bl.a. foran et overenskomstår, som kan blive
spændende for FADLs vagtbureauers fremtid.
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Srprise-konkurrence

Der vil på FADLs Generalforsamling i år være
en lodtrækningskonkurrence med mulighed for
at vinde spændende præmier. Kom derfor op på
Sekretariatet på Panum og få et nummer.
På selve Generalforsamlingen trækker vi så lod.
Med Venlig Hilsen
Generalforsamlingsudvalget

BERETNING FOR UNIVERSITETSBOGLADEN/
PANUMBOGLADEN TIL FADL,KKFS GENERALFORSAMLING PKT. 5.

UNIVERSITETSBOGLADEN

Økonomi
Årsregnskabet for 1997/98 er endnu ikke færdiggjort, men der tegner sig et billede af en noget
lavere vækst i salget, end vi har set i de senere år. Samtidig har året været præget af en række større
investeringer, hvilket gør, at vi ikke har udsigt til noget stort og glorværdigt resultat. Den første del
af regnskabsåret 1998/99 tyder på, at vi atter er kommet ind i en noget mere heftig vækst.
Uddelinger
Der er i året 1997/98 foretaget uddelinger fra Forretningsudvalget for Panumbogladen på ca. kr.
33.000.
Modtagerne har været Panum Sports Klub, Rusgruppen, GIMS, Panum Cykelklub, Revygruppen,
SIMS og Panumkoret.
www.universitetsbogladen.dk
Universitetsbogladen kom i starten af 1998 på internettet  i første gang med information om
væsentlige bognyheder og software-kataloget. I slutningen af august måned kom boglisten også
på internettet. Vi ligger pt. på ca. 1.000 besøg om måneden. Vi vil stadig udbygge internetservicen,
men vil samtidig meget gerne opfordre jer til at komme med kritik og gode ideer til hjemmesiden.
Man kan nemt kontakte os fra hjemmesiden.
Gode tilbud
Vi har succes med vores semesterstartstilbud på papirvarer, som nu har kørt et par år i februar og
september måned. Pt. kører vi også kampagne på billige mobiltelefoner. Vi ser det som en væsentlig opgave at kunne præstere rigtig gode tilbud til studerende, og vi modtager meget gerne gode
ideer til nye områder.
IT-plan
Vi har i det forløbne år fået udarbejdet en visionær IT-plan i samarbejde med et konsulentfirma og
1998/99 vil derfor blive året, hvor der vil ske ændringer i bogladens edb-systemer. Det er målet,
at disse tiltag skal gøre det endnu bedre at være kunde i bogladen, bl.a. som følge af hurtigere
ekspeditioner og generelt bedre service.

Valg til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er på FADLs ordinære Generalforsamling den 24.
september 1998.

BERETNING FOR FADL´S FORLAG, FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG
A/S, 1997.

Hvis du ønsker at stille op alene skal du bare have 5 stillere. Er I en gruppe der ønsker at stille op
skal I have 15 stillere. Vær opmærksom på at såfremt i er få opstillede, kan I få flere stem-mer end
en plads koster. Dette stemmespil kan undgås ved at være flere der stiller op eller ved at indgå
valgforbund/listeforbund med en anden liste.

Bestyrelsens arbejde

Valgforbund/listeforbund kan senest indgås på generalforsamlingen.
Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og valget foregår som forholdstalsvalg mellem
listerne. En liste kan bestå af én til 22 personer.
Såfremt der ikke er fredsvalg udsendes stemmesedler til alle foreningens medlemmer d. 6. oktober 1998. Valget begynder d. 12.oktober og stemmesedlen skal senest være foreningen i hænde
fredag d. 23. oktober 1998 kl. 16.00 eller være post stemplet d. 22. oktober 1998. Det midlertidige
valgresultatet vil blive bragt i MOK d. 28. oktober 1998.
Sekretariatet

HUSK DET NU!!!!!
Fadls Generalforsamling 98
Torsdag d. 24. September kl. 16.00
Udover ting såsom vedtægtsændringer og
beretningen, vil der på generalforsamlingen i år
være indslag af lidt mere munter karakter.
Vi kan bl.a. præsentere de berømte akrobat brødre
fra Rumænien, Årets KKR-politiker, plus Surprisekonkurrence.
Med Venlig Hilsen
Generalforsamlingsudvalget

Der har i 1997 været afholdt 6 bestyrelsesmøder, derunder et over en weekend, samt en generalforsamling. På møderne er mange ideer til nye bogprojekter blevet fremlagt og en del af disse er
blevet igangsat, derunder en del større projekter.
Man har forsøgt at øge fokus på de store bogprojekter, der nu i længere tid har ladet vente på sig,
derunder bøger i kirurgi og patologi.
Bestyrelsen har desuden søgt at øge kvaliteten af de igangværende bogprojekter, ved dels at
formalisere arbejdsgangene for de bogansvarlige bestyrelsesmedlemmer og associerede, samt
ved i højere grad at gøre brug af eksterne fagpersoner til vurdering af forfatternes manuskripter.
Derved pålægger vi os selv et langt større arbejde, men vi er overbevist om, at det vil bære frugt
i form af en bedre gennemarbejdning af vore lærebøger.

Udgivelser
I 1997 har der været 20 nye udgivelser, derunder flere der ikke er 1.udgaver, samt et enkelt
genoptryk. Blandt de nye udgivelse vil jeg nævne Almen medicin. Grundbog af Bentzen mfl. ,
Klinisk Reumatologi af Petersen m.fl., Akutte medicinske tilstande, Hippe m.fl., Retsmedicinsk
billedhæfte, Kristensen m.fl. og Medicinsk Sociologi, Holstein m.fl.
I 1998 er der desuden kommet en helt ny lærebog i Miljø- og arbejdsmedicin, nye udgaver af
kompendierne i almen og speciel histologi og i skrivende stund nye udgaver af de etablerede
lærebøger Ortopædkirurgi og Basal og klinisk mikrobiologi samt flere andre.

Økonomi
1997 var bedre end ventet, hvilket bl.a. skyldes, at flere af de udgivelser vi havde ventet at nå er
blevet forsinket, og dermed er omkostningerne til disse bogprojekter ikke indløbet.
Resultatet før skat er 936.571 kr. og efter skat 530.248 kr. Da forlagets formål ikke er at skabe
profit, vil pengene blive brugt til at gøre andre bøger billigere og til at udgive bøger vi ellers ikke
havde økonomisk mulighed for at udgive.
Bestyrelsen anno 1997
Frank Damborg, formand
Philip Blach Rossen, næstformand
Nikolaj Eldrup
Lisbeth Ludvigsen
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Charlotte Green Carlsen
Thomas Knutzen

Til bestyrelsen er desuden associeret en lang række læger og medicinstuderende, der ligesom
bestyrelsen arbejder frivilligt, og uden hvem opgaverne ikke ville kunne løses.
Man vil i fremtiden søge at rekruttere associerede, blandt de der har responderet på forlagets
annoncer under overskriften WANTED i MOK, ACUTA og OBS. Der er oprettet et kartotek over
respondere, og de vil blive kontaktet efterhånden som der bliver opgaver til dem. Annoncerne vil
blive trykt med jævne mellemrum.

Personale

1. Vagtafdeling..........35 37 88 00 / 35 24 54 00
Bestilling af vagter - seponering af vagter - opskrivning til vagter. Vagtafdelingen er bemandet
alle dage i tidsrummet kl. 06.00 - 24.00.
Vagtleder Helen Bilde
Assistent Jytte Lindegren
Assistent Birthe Hansen

Assistent Carole Cunneely
Assistent Lone Blach
Assistent Marianne Legaard

2. Ekspeditionen.......35 24 54 05
Holdadministration - lønbehandling/skattekort - kassefunktion - dagpenge - betjening
af personlige/telefoniske henvendelser fra medicinske studenter m.v.

Hans Jespersen har i 1997 været hos os i 29 år, og har i skrivende stund haft 30 års jubilæum.
Han har udført sit job med vanlig kompetence og entusiasme.
Pia Dupont overgik efter snart 10 år i forlaget til andet arbejde, og man ansatte i stedet Inge Kiilerich
som vikar samt Benedicte Broholm. Førstnævnte er stadig hos os mens Benedicte valgte et andet
job efter kort tid. I stedet er nu ansat Ulla Stenfors.
En stor tak til dem alle for deres indsats, samt et ønske om, at I den hektiske arbejdsform til trods
fortsat vil arbejde med bøger hos os.

Overassistent Kirsten Carstens
Assistent Lone Blach
Assistent Jytte Lindegren
3.

Vagtchefer........35 24 54 04
Vagtchef Lars Vadstrup
Vagtchef Vakant

Lokaler

4.

Kursusadministration.......35 24 54 02
Vagtchefsekretær Maria Busk

Forlaget hat skiftet lokalitet fra Prinsesse Charlottes Gade 29 til Blegdamsvej 30, 2200 København N lige over for Panum Instituttet. Det vil gøre det nemmere at mødes med københavnske
forfattere fra Rigshospitalet og Panum.

5.

EDB-løn / kontingenter.....35 24 54 03
EDB-medarbejder Gyda Kromann

6.

Bogholderi / medlemsforsikring......35 24 54 06
Fuldmægtig Inge Schultz

7.

Ledelse / administration
Cand. merc. Dorte Holler Johansen......35 24 54 01
Direktør Jørgen Breide FD........35 24 54 07

På bestyrelsens vegne
Thomas Knutzen, bestyrelsesformand, Odense d.20.9.98.

Vagtbureauet

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 39
Træffetider

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 14/9-1998 - 20/9-1998
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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 SPVvagter.
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.

ledige hold
arbl.
vagter
planlagte
vagter

Tlf. vagtchefkontoret: 3524 5404
E-mail: vc-kvb@fadl.dk
________________________
Arbejdsskader  psykiske og fysiske
Vi har i løbet af det foregående semester flere gange oplevet, at FADL vagter har været udsat for
psykiske eller fysiske overgreb i vagten uden efterfølgende at tage kontakt til Vagtbureauet.
Indlægget her skulle gerne ændre dette.
Bliver du udsat for overgreb i forbindelse med dit arbejde som FADL vagt, er det vigtigt, at du
udfylder en arbejdsskadeanmeldelse, før du forlader afdelingen. Ligegyldigt om skaden er af
psykisk eller fysisk art. Det vil så altid være muligt at henvise til anmeldelsen, hvis du på et senere
tidspunkt skulle blive berørt af arbejdsskaden. Er skaden af fysisk art, vil du kunne opnå en
erstatning fra afdelingen. Ved psykiske skader vil du derudover kunne få dækket omkostninger
til psykolog hjælp. Blanketter til anmeldelse af en arbejdsskade ligger på alle hospitalsafdelinger;
er personalet i tvivl om proceduren så kontakt afdelingens sikkerhedsrepræsentant. Skulle du
glemme at anmelde skaden lige efter den pågældende vagt, kan du altid kontakte vagtchefen i
dagene derefter. Så vil vi fra Vagtbureauets side tage kontakt til afdelingen og foretage anmeldelsen.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at du kontakter Vagtbureauet og gør opmærksom på
vagtens forløb. Efterfølgende kan vi så kontakte afdelingen og aftale en ny procedure for vagten,
så der ikke sker gentagelser.
Du skal også vide, at du har muligheden for at tale med en psykolog, som er fast tilknyttet Vagtbureauet. Det er ikke sikkert, at du føler behov for dette, men muligheden har du.
I det forudgående er der lagt vægt på overgreb i vagt, men anmeldelse af en arbejdsskade er
absolut lige så vigtig ved skader forårsaget f.eks. ved forkerte løft og fald. Dette selvom du efter
at have sundet dig, føler dig klar til at arbejde videre. Skulle skaden komme til udtryk flere år efter,
og du ikke har anmeldt den, vil det ikke være muligt at opnå erstatning fra afdelingen.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:

onsdag kl. 12.00  13.00
fredag aflyst
mandag kl. 13.00  14.00 (uge 40)
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Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne 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

Nye telefonnumre på FADLs Vagtbureau
I forbindelse med installation af ny telefoncentral på Vagtbureauet har en række medarbejdere fået
selvstændige telefonnumre for direkte opkald.
Vagtbureauets hovednummer er fortsat 35 37 88 00, men brug af de nye direkte telefonnumre
vil
sikre en hurtigere og mere præcis telefonbetjening for vore kunder og samarbejdspartnere.

Dette indlæg er ment som en oplysning til alle der tager vagter gennem Vagtbureauet. Det er
heldigvis meget sjældent, at vi som FADL vagter er udsat for arbejdsskader, men sker det, er det
vigtigt at få gjort opmærksom på det.
________________________

VAGTCHEF

Stillingen ved FADLs Vagtbureau i København skal besættes snarest, hvorfor der indkaldes
ansøgninger fra interesserede medicinstuderende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger du dig primært med relationerne mellem de studerende og brugerne af
FADLs Vagtbureau. Du opretter, og nedlægger hold, samt tager kontakt til afdelingerne, hvis der
opstår problemer mellem parterne. Arbejdet består også i at besvare henvendelser fra de studerende og deltage i behandling af klagesager. Derudover står vagtcheferne, sammen med vagtchef-sekretæren, for planlægning af FADLs kurser. Dette indbefatter udarbejdelse af semesterhæfte, udvikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Én gang om måneden afholdes møder hhv. med holdrepræsentanter fra VT flyverholdene og
studerende fra vagtudvalget. Her diskuteres bl.a. forholdene på holdene, dispensationsansøgninger og FADLs Vagtbureau generelt.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør i gennemsnit 20 timer ugentligt og planlægges sammen med den anden
vagtchef. Dette medfører stor fleksibilitet, da det i en periode vil være muligt at nedsætte sit ugentlige timeantal  for så til gengæld at arbejde mere på et senere tidspunkt.
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Løn i henhold til aftale mellem FADLs Vagtbureau og H:S, p.t. 11.667,30 kr. pr. måned.
Faglige kvalifikationer
·
Du skal være medicinstuderende på 5. semester eller senere.
·
Du skal være medlem af FADL.
·
Du skal have bred vagterfaring, gerne også som ventilatør. Har du ikke dette kursus,
skal du kunne deltage i et af efterårets kurser.
·
Erfaring med tekstbehandling, Word/WordPerfect, på PC er en fordel.
Personlige kvalifikationer
·
Du har lyst til at arbejde sammen med andre medicinstuderende.
·
Gode samarbejdsevner og en udadvendt holdning.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes til:
FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3 C
2200 København N
Ansøgningsfristen er onsdag d. 23.09.98 kl. 12.00 på Kredsforeningen.
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
vagtchef Lars Vadstrup på telefon 3537 8800.

Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger fleksible medlemmer, der er interesseret
i mange vagter.
Arbejdstider:
Krav:

Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

- min. 200 VT-timer
- fase II, 8.-11. semester
- bestået farmakologi indenfor ½ år
- ml. 4-10 vagter/mdr. (de første 3 mdr. dog min. 8 vagter/mdr.)
(Efter 1000 hæmodialysetimer vil der være mulighed for at gå på pension)

Oplæring:10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 24. september 1998 kl. 12.00 på vagtbureauet.
Ansættelsessamtale:På afdelingen fredag den 25. september fra kl. 14.30
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Casper Claudius Petersen, tlf. 35 35 38 84.
Og husk så: Herlev er kun 19 minutter fra Panum på cykel!!!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 ny ventilatør.

Permanenthold 4402
søger 2 nye holdmedlemmer til
oktober.

Vi er 24 unge medicinstuderende, der indgår som fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet
har to funktioner: En ventilatør- og en obser-del.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thorax-kirurgisk intensiv
RH, søger 2 nye medlemmer på holdet.

Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering af
nye obsere foregår i videst muligt omfang fra holdets ventilatørdel. Som ventilatør på afdelingen,
forventes du efter nogle måneder, blandt andet at kunne:

Tage 12-aflednings EKG

Tage blodprøver (herunder også A-punkturer, venyler og anlæggelse af venflon)

Adskille, rengøre og samle respiratorer, slanger og fugtere samt kontrollere respiratorfunktionerne

Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.

Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.

Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning

I øjeblikket er vi 11 på holdet, 7 kvinder og 4 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne der er af 8 timers varighed ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag, hvor vi dækker dag- og aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter m e d et patientspektrum spændende fra
neonatale hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og selvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med
afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne under-visning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografie, mm.

Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

ANNONCER !

For at komme i betragtning er du:

På fase 1.

Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggørelse
af fase 1

Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer

Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i eksamensmånederne

Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedprioritering
på andre hold er en selvfølge for ventilatører.

Fleksibel med hensyn til vagtlægning

Efter færdiggørelsen af 1. del forpligtet til at uddanne dig til kardiologisk assistent
Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.
Holdets anden funktion varetages af de kardiologiske assistenter.
Obsernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:

Kontinuerlig EKG-overvågning

Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG

Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.
Ansøgningsfrist: onsdag d. 7. oktober kl. 12.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag d. 7. oktober om aftenen.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Lars H. Sørensen på ? 3582-0807 eller ? 3545-2875.

HÆMODIALYSE

Intubering i

For at blive one of us skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne anden
intensiv erfaring; kunne tage 8-10 vagter pr. vagter måned (alle årets måneder) i et år. Efter et
år vil der være mulighed for at gå på pension.
Du skal have bestået Fase 1 og det vil være en fordel, hvis du har børneholdskurset.Da afdelingen er stor (over 100 ansatte) er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er i stand til at
samarbejde med det øvrige personale i alle tænkelige og - en gang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle kunne blive på holdet i minimum 1 ½ pr. år.
Oplæringen i afdelingen 4 følgevagter og hvor 2 er aflønnede.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402 er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342
Ansøgningsfrist : Torsdag den 1. oktober 1998 kl. 12.00 på VB.

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.Søger 1 nyt medlem
Byens bedste hjemmehold søger p.g.a. naturlig afgang 1 nyt holdmedlem - tiltrædelse
senest 1. okt. 1998.
Vi hjælper en 31-årrig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols og respiratorbruger. Arbejdet består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator, daglige indkøbsture, lettere
madlavning ect... Der er daglig ca. 5 timers ekstra hjælp til løft m.m..Vagterne er på 12 timer, og vi
er døgndækkende. Transport er nemmest i eget køretøj eller S-tog. Der ydes 1 times transport hver
vej.
Kvalifikationskrav:
Min. 300 VT-timer. Psyk.erfaring. Fleksibilitet ved vagtplanlægning. 5-8 vagter mdl.
Kørekort. Kvindelige ansøgere vil af hensyn til pt. blive foretrukket. Desuden skal du gerne
kunne blive på holdet 2-3 år.
Oplæring:
To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag og nattevagt. Hertil kommer supplerende undervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift af trachealtube.

Hold 4202, Herlev søger to stikkelystne medlemmer til
oplæring september-oktober.

Ansøgningsfrist:

Har du lyst til:

Hold 4619 i Nordsjælland søger 1 nyt medlem.

- mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 9 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi sygdom.
På afdelingen er du ofte i vagt med andre studenter. Arbejdet består i opstart og afslutning af
dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialysekatetre
m.m. i den 4 timer lange dialyse.

Mandag 28. sept. 1998 12.00 på VB.

Yderligere oplysninger hos holdleder Peter Malmqvist tlf. 44 95 92 09.

Holdet passer en sød og frisk 12 års dreng, der har sølvkanyle og jejunostomisonde.
Vi dækker den ½ måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Arbejdet om natten består i at suge 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 200 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Af hensyn til kontinuiteten kræves det at du ikke er længere end på 6. - 7. semester.
Du skal være flexcibel og fast kunne tage min. 4-7 vagter, også i eksamensmånederne.
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Oplæring: 1 lønnet 6-timers følgevagt.
Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane og cykel/til fods. Der ydes transportgodtgørelse.
Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder: Maria - 49 14 16 39...... eller mobil .... . 26 15 16
39.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 24. september 1998 kl. 12.00 til VB......Der afholdes holdmøde,
fredag den 25. september 1998 kl. 17.00 af ca. 1 ½ times varighed..... og der er mødepligt....

MVS-hold 5401 søger 3 nye medlemmer.
Holdet fungerer på Fælledgården, Nørrebro.

Arbejdet består i at være ansvarshavende natsygeplejerske for 5 almindelige plejehjemsafdelinger
samt tilknyttede beskyttede boliger.
Vagtbindingen vil pr. person være ca. 4. vagter pr. måned.
Krav: Almindelige MVS-kvalifikationer fordres, d.v.s. bestået mikrobiologi og farmakologi,
men ansøgere med MVS-kursus foretrækkes.
Flexibilitet i eksamensmånederne forventes.
Endvidere skal ansøgere kunne afholde, (evt. dele), følgende udækkede vagter i oktober måned:
7. + 8/10, 20. + 21/10 samt 23. + 24/10-1998.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 1. oktober 1998 kl. 12.00 til VB.
Yderligere oplysninger: Kristian Løkkegaard tlf. 35 36 19 71.

Anmeldelse

TEST AF VIAGRA®

Basisgrupperne
FILMKLUBBEN P8´N PRÆSENTERER:
Program for efteråret ´98

Mandag d. 5 oktober 1998 er dagen hvor frugten af mange års forsknings inden for impotens
for alvor bliver tilgængelig for danskere. Den nye impotens-pille Viagra® bliver solgt i hele
landets apoteker. Pillen er fremstillet af Pfizer® og har efter deres udsagn en fremragende effekt
på mandens erektion. Som enhver pligtopfyldende medicinstuderende er jeg af den opfattelse, at
jeg bør have førstehånds erfaring med den medicin jeg senere skal ordinere til patienter. Derfor
satte jeg mig for at afprøve Viagra® inden den kommer i handel og vil følgende dele min erfaring
med alle læsere af MOK.
Pillen er udviklet til at hjælpe impotente mænd, men skulle efter sigende ligeledes have en positiv
effekt på sunde og raske mænd. Jeg har endnu ikke haft problemer med potensen og betragter
mig selv - på det punkt, sund og rask.
Jeg havde importeret en enkelt Viagra® fra USA hvor pillen har været i handlen gennem de sidste
måneder.
Jeg havde arrangeret en kvindelig assistent hvis identitet jeg har for sinde at bevare ukendt for
læseren.
Datoen for testen blev sat til søndag d. 20 september. Efter få indledende manøvrer blev en 50 mg.
Viagra®-pille indtaget akkompagneret med et glas koldt vand. Pfizer® anbefaler at man indtager
pillen ca. 30 minutter før den egentlige korpulering.
Klokken 01:08 pillen blev indtaget.
For at undgå diverse bias bla. i form af naturlig seksuel opstemthed blev min assistent bedt om at
ligge helt stille og fortælle dårlige vittigheder.
Klokken 01:22 de første fornemmelser af en let trykken og hævelse i penis observeres.
Klokken 01:27 korpulering indledes så småt.
Klokken 02:15 korpulering afsluttes efter en hed slutspurt.
Under akten observeredes enkelte bivirkninger. Blandt andet advarer Pfizer® mod rød/grøn
farveblindhed, generelle synsforstyrelser og hovedpine. Jeg oplevede både farveblindhed og
synsforstyrrelser i form af små prikker der farede rundt for øjnene af mig, men hovedpinen
udeblev. En bivirkning jeg kan tilføje er almindelig ømhed i penis efter længerevarig brug af
samme. Den meldte sig dog først dagen derpå.
Som samlet konklusion må jeg udtrykke min begejstring for Viagra®. Pillen redder garanteret
mange parforhold hvor impotens er et problem for manden, men den er også et delikat krydderi
i et seksuelt forhold hvor impotens ikke er noget umiddelbart problem. Den giver mulighed for
længere og hårdere erektion til gavn for begge parter. Hurra for Pfizer®.
Hvis du ønsker mere information kan dette findes på: http://www.viagra.com/
Samlet score: fire ud af fem pikkemænd.
Anonym

17/09
24/09
01/10
08/10
15/10
22/10
29/10

L.A. Confidential
OBS! Ingen visning pga. FADL´s generalforsamling!
Underground
Dansetema: Dirty Dancing og Strictly Ballroom
Hva´ så, Gilbert Grape?
Adam & Eva
Fellini´s Casanova

05/11
12/11
19/11
26/11
03/12

Temaaften: A Clockwork Orange og Full Metal Jacket
Barbara
Håndlangerne (Reservoir Dogs)
Good Will Hunting
Muppet´s Juleeventyr

Dørene åbnes kl. 19.30, filmen starter kl. 20.00.
Du betaler kun 45 kr. for hele semesteret.
Velkommen!

UNIVERSITETSBOGLADEN

PANUMBOGLADEN NATURFAGSBOGLADEN
Hvis du har en god ide til et studentersocialt arrangement,men lige mangler nogle penge så fat
mod!. Bogladen har nemlig øremærket penge fra et eventuelt overskud til studentersociale formål.
Vi støtter gerne projekter der kan styrke det studentersociale liv på Panum, men giver ej driftsstøtte, dvs. støtter et projekt vedvarende. Opstartshjælp og især engangsudgifter hjælper vi
gerne med.
Ansøgningsfristen er den 1. oktober
Ansøgninger stiles til forretningsudvalget for Panumbogladen. Der skal være et gennemskueligt
budget vedlagt samt navn, adresse og telefonnummer på en kontaktperson. Endvidere ønsker vi
at vide, om der er søgt penge andre steder. Hent eventuelt en vejledning i Panumbogladen hvor
ansøgningen også skal afleveres, eller se vores hjemmeside på adressen:
www.universitetsbogladen.dk
De øvrige ansøgningsfrister er 1.januar, 1. april samt 1. juni.
Vi håber at se en masse initiativrige ansøgninger.
På FU-Panums vegne
Mads Hornum
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MSR
Faglig dag flyttet

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet
MSR side nr. 2 • 23. september 1998 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd indkalder hermed til ordinær

Det Medicinske Studenterråd
indkalder hermed til

Generalforsamling

Opstillingsmøde

Onsdag den 21. oktober, kl. 18.00
Mødelokalet (bygning 1.2.15)

Onsdag den 21. oktober, kl. 20.00
Mødelokalet (bygning 1.2.15)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse på 5 personer:
- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til FSR
- kontaktperson til studienævn
- menigt medlem af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser, herunder
Universitetsbogladen
10.Nedsættelse af og valg til udvalg
11.Eventuelt

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

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 eller forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i
hænde senest onsdag den 7. oktober
1998. Forslagene vil blive optrykt i
MOK den 14. oktober 1998; samt opslået ved studenterrådets kontor (bygning 1.2.5).

Ad pkt. 3: Studienævnet
Studienævnet består af 10 medlemmer,
hvoraf halvdelen er studerende, der er
valgt for ét år. De øvrige er
videnskabelige medarbejdere, der er
valgt for tre år.
Det er studienævnet, der er ansvarlig
for den undervisning, du får, på studiet.
Det er således nævnet, der fastsætter
studie- og eksamensordningen og
eventuelle dispensationer herfra.
Klager over undervisning eller
eksamener og evaluering af fagene er
ligeliedes en del af nævnets
arbejdsområde.
Under studienævnet er der nedsat en
række udvalg og arbejdsgrupper, i
hvilke studenterrepræsentanterne
deltager, f.eks. dispensationsudvalget.
Studienævnet er det umiddelbart
vigtigste forum, hvor vi kan gøre vores
mening gældende.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage
under generalforsamlingen. Desuden vil
der blive arrangeret spisning til de personer, der ønsker at deltage i det efterfølgende Opstillingsmøde (se andet steds
på siden).

Ad pkt. 4: Fakultetsrådet
Fakultetsrådet administrerer og træffer
afgørelser i sager, der vedrører
fakultetet som helhed og er bla.
ansvarlig for økonomi, forskning og
ansættelser. Der sidder kun tre

Spørgsmål til generalforsamlingen,
punkter eller poster kan rettes til undertegnede på telefon 2084-3502.
Med venlig hilsen
Simon Serbian
Formand

Pga. vanskeligheder med planlægningen er studiets Faglige
dag: "Lægens magt og ansvar"
udskudt til foråret. Ny dato vil
blive bragt her snarest.
studerende, ud af 15 personer i
fakultetsrådet.
Pga. grund af den ringe studenterrepræsentation i rådet er det vigtigt at
samarbejdet mellem uddannelserne på
fakultetet fungerer optimalt – der skal
altså samarbejdes!
Fakultetsrådet er vigtigt, fordi det er
her de overordnede beslutninger træffes
og nogle studienævnsbeslutninger skal
godkendes.

Mødekalender
September
22.Fællesmøde, kl. 15.30
23.Studienævnsmøde, kl. 15.00
Oktober
6. Fællesmøde, kl. 15.30
7. Studienævnsmøde, kl. 15.00
16.Samnordiske møde, Panum
17.Samnordiske møde, Panum
18.Samnordiske møde, Panum
21.Generalforsamling, kl. 18.00
21.Opstillingsmøde, kl. 20.00
27.Fællesmøde, kl. 15.30
28.Studienævnsmøde, kl. 15.00
November
17.Fællesmøde, kl. 15.30
18.Studienævnsmøde, kl. 15.00
December
1. Fællesmøde, kl. 15.30
2. Studienævnsmøde, kl. 15.00
3. Ligestillingsdag på fakultetet
15.Fællesmøde, kl. 15.30
16.Studienævnsmøde, kl. 15.00
Januar (1999)
12.Fællesmøde, kl. 15.30
13.Studienævnsmøde, kl. 15.00

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
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/mf/

email: mf@studmed.ku.dk
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Basisgrupper
SCOREBOG 1998/99
Så er det ved at være tid til fotografering. Vi starter med at tage billeder allerede i denne uge.
Startende Onsdag. Der vil blive sat lister op nede i kantinen og i klubben om hvornår de enkelte
hold skal fotograferes. Denne liste vil også være at finde i næste uges MOK.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag d. 28. September kl. 1600 i FADL´s mødelokale (1.2.15).
Den foreløbige dagsorden ser således ud:
1)
Valg af dirigent.
2)
Valg af referent.
3)
Formandens beretning.
4)
Beretninger fra nedsatte udvalg:
·
Evaluering af idrætsaktiviteter.
·
Arrangement med Jens Hansen i oktober.
·
Arrangement i november.
5)
Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til arrangementer på næste semester.
6)
Forelæggelse af regnskab.
7)
Fastlæggelse af næste års kontingent.
8)
Valg af bestyrelse:
·
Formand; Jonas Meile
Stiller op til genvalg
·
Næstformand; Rune Kjellberg Stiller op til genvalg
·
Kasserer; Claus Bo Svendsen
Stiller op til genvalg
·
Sekretær; Susan Bjerregård
Stiller ikke op til genvalg
Der er p.t. ingen kandidater til sekretærposten, men er du interesseret i idrætsmedicin og har du lyst
til at få større indflydelse på SIMS´s arrangementer, så er posten som sekretær en god mulighed.
Arbejdstiden er meget begrænset og der er en del fordele ved at sidde i bestyrelsen. Vil du høre
mere, kan du ringe til undertegnede eller blot møde op på generalforsamlingen.
9)

Eventuelt.

Alle er hjerteligt velkomne til denne generalforsamling, men kun medlemmer har stemmeret. Et
medlemsskab koster 50,- kr. og varer ind til september 99. Det er muligt at blive meldt ind ved
generalforsamlingen.
Har du nogle kommentarer, indsigelser eller bemærkninger til dagsordenen, eller skulle du have
lyst til at stille op til en af bestyrelsesposterne, så kan du enten lægge en besked i vores postkasse
uden for vores lokale (9.2.3) eller du kan kontakte en fra bestyrelsen (vores tlf.numre står på
opslagstavlen udenfor vores lokale).
Den endelige dagsorden vil fremgå på selve generalforsamlingen.

Her følger reglerne for hvordan det enkelte hold gør :
HR repræsentanten (eller hvem man nu beslutter) laver en adresseliste, hvor navnene er i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Den skrives i størrelse 12 i word for windows og mailes til undertegnede. På listen skal stå hvem der gerne vil have bogen. HR repræsentanten skal også samle
penge ind og aflevere dem til os senere.
Bogen kommer til at koste 50 KR og skulle gerne være klar en gang i slutningen af Oktober.
På vegne af scorebogsgruppen
Bent. (Bent@mdb.ku.dk)
PS. Vi mangler en til at ringe rundt og skaffe sponsorer til bogen !
Er det noget for dig?? Kontakt os

ÍSLENSKIR LÆKNANEMAR ATHUGIÐ
Mikilvægt

Við erum hérna nokkrir eldri nemendur í hugleiðingum um hvort ekki væri gaman að hóa saman
bæði gömlum og nýjum andlitum við deildina. Út frá þeim hugleiðingum höfum við ákveðið að
hittast þann 27. sept. klukkan 2000 á Nordisk Kollegium Strandboulevarden 30-32, sem er í ca.
5-7 mín. göngufjarlægð frá Østerport station.
Kaffi, te, köku- og ostasnarl verður til staðar, allt annað og jafnvel sterkara medbringes.
Gestgjafi okkar verður Snjólaug og allari nánari upplýsingar er að finna hjá henni í síma 35261545 herb.527. Gott væri ef áhugasamir myndu hafa samband við hana, svo að við fengjum betri
mynd af fjöldanum. Símsvarinn hennar Snjólaugar er alltaf nothæfur ef hún sjálf er ekki til staðar.
Við vonumst eftir því að sjá sem flesta, þrátt fyrir að um sunnudagskvöld sé að ræða. Meiri líkur
á að ná sem flestum saman, ekki satt!!!
Hittumst hress og kát, skák og mát.
Tak til ugens uforståelige!
For fremtiden vil vi gerne have indlægene på et sprog, der er forståeligt.
Dette er et krav fra vores ansvarshavende redaktør, da han skal være garant for at vi ikke bringer
ulødig propaganda som f.x. nazistiske vittigheder eller udtalelser omhandlende franske bondemænd med alt for langt overskæg.
Altså: indlæg skal være på dansk, engelsk eller svensk/norsk.
Hittumst red/kris

På vegne af SIMS
Susan Bjerregård
(sekretær)

SIDSTE THALIATUR

KNÆ-, ANKEL- OG SKULDERSKADE KURSER

Thalia- aktivisterne har længe været en truet race
og nu er enden for alvor nær
med mindre du
får øjnene op for den enestående mulighed du har
for at få mere ud af dit Fadl kontingent!!

SIMS gentager tidligere års succes og afholder 3 praktiske kurser i diagnosticering og behandling af hyppige idrætsskader ved
Overlæge, dr.med. Jens Halkjær Kristensen
RHs medicinsk ortopædiske afd

knæskader

Speciallæge Pierre Schydlowsky

skulderskader

Speciallæge Per Hölmich
H:S Amager Hospital

ankelskader

Datoer:

De 3 emner vil blive gennemgået over 3 gange.
Mandag 5. Oktober kl. 16-18 ankelskader
Onsdag 7. Oktober kl. 16-18 knæskader
Onsdag 28. Oktober kl. 16-18skulderskader

Sted:

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

Hvem kan
deltage? Alle - med den fornødne kendskab til anatomien.
Pris:

Kurserne er Gratis for SIMS-medlemmer.
For stud. med.er der ikke er medlem af SIMS
(hvis der er nogen) koster det 20 kr. per person per gang.
(Det koster 50 kr. om året at være med i SIMS)

Påklædning: Løstsiddende tøj så vi kan øve os på hinanden.
Tilmelding: Der er 24 pladser som erfaringsmæssigt hurtigt bliver optaget
Derfor er tilmelding bindende.
Denne kan ske mandag den 28. September på SIMS generalforsamling i lokale 1.2.15
På vegne af SIMS,
Jonas Meile Formand.

Tag med til Thalia 16.-18. Oktober 1998
Brug dine hænder, få lækker mad, god vin og nye venner.
Uden dig bliver det den sidste tur !!
Vi glæder os til at høre fra dig.
M.v.h.
THALIAAKTIVISTERNE:
Ring og hør mere hos Pernille 38102975

!!??!!

Basisgrupper
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GIM
GIM- Gruppen for integreret medicin indbyder til et diskussions og planlægningsmøde torsdag
d. 24 oktober kl. 1600 i GIM´s mødelokale lige overfor datasalen (MDB). Vi vil klarlægge efterårets kommende tiltag med foredrag, kurser,mm.
Men hvad står GIM egentlig for af aktiviteter? GIM har med alt hvad der på én eller anden måde
har med vores studie at gøre, men som ligger udenfor det nuværende pensum. Det kan være
forskellige grene inden for alternativ behandling så som akupunktur, zoneterapi, Homøopati,
kinesiologi, mm., hvor der så kan sættes fokus på denne behandlingsforms fordele og ulemper.
Alle interesserede er meget velkomne !

REFERAT AF PIT-MØDE/-MIDDAG D. 8/9-1998
HOS MADS

Tilstede: Henrik, Kirsten, Nikolaj, Ann-Britt, Anne Christina, Marianne, Tine, Søren og Mads.
1.INFO-møde. INFO-mødet afholdes i FaDLs Store Mødelokale d. 16. september kl. 19:30,
hvor alle der ønsker udtagelse til vores hospitaler er velkomne. (PITerne skal mødes kl.
19:00). Mads sørger for kaffe, te og lysbilledapparat (og at lokalet ikke er låst...). Henrik,
Christina, Ann-Britt og Lene bager kager.
2.Beskrivelsen af vores hospitaler skal være regionsspecifik frem for hospitalsspecifik. Sydamerika: Tine Krogh, Indien: Marianne spørger Louise Høj, Afrika: Jan + Zaza & Ann-Sofie (Christina spørger de sidstnævnte).
3.Udvælgelsesmøde. Deadline for ansøgning til at blive udsendt E99 er d. 20. september
1998. Udvælgelsen finder sted på IMCCs kontor d. 21. september kl. 16:00, hvor der skal
fremsendes kontrakter m.v. til de heldige udtagne.
4.Diskussion omkring videreførelse af PIT. Det sidste halve år har kun to personer været
aktive i PIT - og det er for lidt! Desuden er de få aktive nu på 12. og 13. semester. For at sikre
kontinuiteten har vi indført tvungen aktiv deltagelse i PIT fra udvælgelsestidspunktet til
udsendelsen, og heldigvis var næsten alle de udtagne mødt frem. Problemet er de hjemvendte,
som vi næsten aldrig ser igen. Indtil nu er man først PITer når man er blevet udtaget. Vi
diskuterede om vi skulle tillade at man kan komme med i PIT på et tidligere tidspunkt og
belønne de aktive med en garanteret plads på det tidspunkt og det hospital de ønsker.
Andre IMCC-grupper har indført lignende tiltag. Vi vil diskutere dette mere indgående på
næste møde.
5.Rod med Chogoria Hospital. Ved et beklageligt uheld - grundet i problemet nævnt ovenfor
- udvalgte vi for ét år siden to piger til Chogoria F99. Ved udvælgelsen et halvt år senere
troede vi pladserne ikke var taget og udlovede hospitalet igen. Derfor er der nu 4 piger
udtaget til samme hospital på samme tidspunkt. Mads har afsendt breve til Chogoria og til
vores freelance hospital i Botswana, og nu håber vi at kunne finde plads til dem alle fire,
enten på Chogoria eller ved at sende to til Botswana.

IMCC
SEXEKSPRESSEN

-er et projekt startet her i foråret, hvor medicinstuderende kan undervise folkeskoleelever i
sexualoplysning

6.Nye kontaktpersoner til hospitalerne. Mange af de gamle er blevet kandidater, og derfor er
listen over kontaktpersoner uddateret. Vi skal ved udvælgelsesmødet finde nye kontaktpersoner blandt de netop hjemvendte.
7.Aktivlisten. Aktivlisten er nu igen blevet opdateret!

Vi har møde i aften onsdag kl. 20.00 på IMCC-kontoret
 kom og vær med i planlægningsgruppen !

8.Næste møde/middag. Dette finder sted hos Kirsten Bitz og Henrik Alstrøm mandag d. 28.
september kl. 19:00, Storm Petersens Vej 4, lejl. 301, 2000 Frederiksberg. Tlf. 38 11 29 39.
Tilmelding senest fredag d. 25/9. Alle udtagne og hjemvendte PITere er velkomne!

Studerende på alle semestre er velkomne!!

Referat: Mads NB

MVH.

Rie 31312019 og Mitzie 38102947

Public Health, IMCC
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Debat

Debat
MUNDTLIG EKSAMEN I ANATOMI-II
- en kritisk betragtning
-af H.C. Boesen, reservelæge.

Det forekommer mig, at det er blevet sværere og mere krævende at læse
medicin, bare over de sidste ti år. Der er kommet flere fag til, og man ved
mere og mere - Medicinsk Kompendium vokser stadig.
Før som nu er der kun ringe skelen til hvilke faglige detaljer, der er relevante
for ens videre liv som læge, og hvad der bevidstløst kræves lært udenad og
reproduceret. Når man endelig når til patologi, medicin og kirurgi, der hvor
man endelig føler, at man bliver læge, går det op for én, hvad man virkelig
har brug for at kunne, og hvad der var overflødigt at overindlære; men alt,
alt for sent, og med en frustration over ikke at have fået det fortalt tidligere.
Det er hårdt at læse medicin, og de lægestuderende opsuger stadig større
mængder viden og præsterer mere, men får stadig lige få klap på skulderen.
For nylig var en af mine gode veninder til eksamen i Anatomi 2. Det gik ikke
så godt, selvom hun havde læst. Tre andre piger, der var oppe hos samme
eksaminator samme dag, dumpede også. Historierne herfra gav anledning til
en del overvejelser: Hvor ligger egentlig niveauet til anatomieksamen? Hvor
meget skal man kunne for bare at bestå? Det viser sig, at det ikke er defineret
hvor stor vægt spotten tillægges, eller hvor mange point man skal have for
at bestå den. Det er heller ike sådan, at man med lige stor sansynlighed kan
komme op i alle 125 definerede eksamensspørgsmål. Hver eksaminator
udvælger sine favoritspørgsmål som studenten trækker fra. Og så er der jo
forskel på eksaminatorer.
Kravene ved mundtlige eksaminer, og dermed også bedømmelserne, er
uensartede. Det ved enhver, men det belaster de studerende unødigt. Og der
er rigelig usikkerhed i forvejen.
Hvad enhver ikke ved, og jeg ikke vidste indtil for nylig, er hvordan man
dumper en studerende til eksamen. Vi har jo allesammen hørt om, at en
eksaminator var grov eller perfid. Men inderst inde har jeg nok altid haft en
lille tvivl: Var det ikke studentens egen skyld, -havde vedkommende læst
nok?
Men hør nu her. Det er relativt enkelt at dumpe en studerende, og den
følgende analyse er lavet udfra de ovennævnte historier.
1: Start med at afbryde den studerende, gerne tidligt i dennes fremlægelse.
Sig: Jeg vil ikke høre om det, men om noget andet. Dette kan gentages: Nej,
jeg vil ikke høre om alle lagene, kun om epithelet.
2: Inducer en Nej-følelse hos cencor og den studerende, dvs. en situation
hvor studenten oplever, at alt hvad der siges er forkert, og censor får samme
opfattelse. Dette gøres på to måder:

2a: Man uddyber og hæfter sig ved udsagn, der er usikre/uprecise, f.eks. ved
at sige: Det lyder spændende, kan du sige mere om det. Eller: Forkert- igen!
2b: Når den studerende siger noget rigtigt stilles et uddybende og kritisk
lydende spørgsmål. Man kan også kræve flere navne for det samme. Det er
vigtigt at undgå at sige ja eller det er rigtigt, og så fortsætter man blot til
studenten ikke kan svare.
3: Vildledning.
3a: Man leder eksaminationen over i andre emner, fx. fysiologi eller andre
dele af anatomien. Skift fra mikroskopisk til makroskopisk eller omvendt
osv. osv.
3b: Man leder den studerendes tanker i en retning og spørger tilsyneladende
inden for dette felt. Men i virkeligheden ligger svaret inden for noget andet.
I dette eksempel eksamineres i respirationsvejs-epithelets celler:Der er 7
celler, du har nævnt tre. Celler,celler? Herefter peges på en celle i præparatet. Hvad er det for en celle? Tanken er ledt i retning af de syv i respirationsvejs-epithelet, og der peges på en lymfocyt. Elegant! Effekten er at studenten ikke kan svare, og herefter stilles spørgsmål til lymfocytter og immunapparatet. Som eksaminator må man vare sig for formelle fejl. Her eksamineres
i 4. semester pensum, hvilket den studerende påpeger. Det reddes ved at
fastholde, at det er alment, og det skal man kunne, og der suppleres med
undskyldning ikke accepteret. Dette stopper effektivt protesterne.
Insufficiensfølelsen uddybes og den studerendes tiltro til egne evner mindskes.
3c. Til et rigtigt svar spørges: Er du sikker på det?, i et tvivlende tonefald.
Den er sikker næsten hver gang: Den studerende ændrer svar, nej-holdningen cementeres.
4: Latterliggørelse: Eksempel: Den studerende får sagt, at man (for at nå
sinus obliquus i pericardiet) skal føre fingeren skråt op og til venstre. Her
siges: Det kan du stikke skråt op, hvad skal man også gøre? Dette ved den
studerende ikke, og der svares:Man skal løfte op i hjertet. Eksemplet viser
hvordan teknikkerne kombineres, et initialt næsten korrekt svar fordrejes og
overlejres af et forkert. Resultat: Indtryk af at den studerende netop ikke har
forstået det rigtigt.
Det er værd at erindre, at i en eksamenssituation er man som studerende i en
meget udsat situation: Man står med en ny viden over for en ekspert, hvis
accept man er afhængig af, og hvis bedømmelse man underlægger sig.
Samtidig vil ens forsvar mod overgreb svækkes. Man er åben og accepterende for kritik, og dermed også for negativ bedømmelse, af andre områder
end det faglige. Desuden er man i en stresstilstand, hvor man i mindre grad
end sædvaneligt kan forholde sig kritisk til udsagn om ens person: En kritik
kan opleves som gældende hele personen, og ikke kun det specifikt faglige.
Endelig vil man naturligt være bange for at ens protester vil blive hævnet
med en hårdere bedømmelse, og af den grund søge at forblive venlig og
imødekommende.
Hvad er min pointe? Jeg er indigneret og foruroliget over, at noget sådant
forekommer. Og jeg har set de menneskelige omkostninger, der er forbundet med at have ydet en større læsemæssig indsats, og så blive udsat for et
overgreb - blive dumpet - på en måde så man alligevel føler sig skyldig
bagefter. Hvorfor finder det overhovedet sted? Hvorfor bliver man mødt
med modvilje og arrogance fra kommende kolleger? Hvorfor ikke en positiv, empatisk atmosfære, som man lærer så meget om.

Astrofysik med Erling
Grundforskning
OM ASTROFYSIK

og vigtigheden af at have rent undertøj på, hvis man
bliver påkørt af en lastbil.

I 1800 f.kr. var der ingen, der
havde hørt om astrofysik. Men
op igennem historien har
astrofysikkens vidunderlige verden åbnet sig for flere og flere.
Det startede uskyldigt med den
første astrofysiske lov: Al morskab uden alkohol er kunstig.
Den første astrofysiske lov blev
naturligvis genstand for diverse
fortolkninger og derivationer.
Således blev en af de mest anerkendte derivationer: Man kan
sagtens drikke uden at have det
sjovt.
Senere eskalerede det, der kom
nye astrofysiske love og dertil
hørende fortolkninger og derivationer. Således kom den tredje
astrofysiske lov til: El Niño.
Derfra blev deriveret det, der nu,
af de fleste, anses for at være den
femte astrofysiske lov: Det 3.
krydderi.
Til at starte med mente man altså,
at det 3. krydderi kunne udledes
fra El Niño, men som
astrofysikken udviklede sig
indså næsten alle, at det 3. krydderi naturligvis er en selvstændig
astrofysisk lov. De eneste, der
stadig holder fast i den gammel-

dags antagelse, at det 3. krydderi er derivat af den tredje astrofysiske lov, er Frankfurter skolen og
dens få tilhængere verden over.
Grunden til denne vedvarende fastholdelse af en gammeldags ide skal ses i lyset af astrofysikkens
historie. Den kendte Nobelpris-tager i astrofysik Dieter Heimlichburg, der jo som bekendt fik
Nobelprisen for udledningen af det 3. krydderi ud fra El Niño, er stifteren af det, der den gang
kaldtes Schule mit ein anderen astrofysiches ,
selv samme skole, der nu kaldes Frankfurter skolen.
Som inspirationskilde til fremtiden har Dieter
Heimlichburg så at sige taget det første spadestik til
en perlerække af virksomheder og i øvrigt et enkelt effektiv håndgreb mod fremmedlegemer i
luftvejene. Fx bør det Østrigske gigantforetagende
Heimlich clean & fresh nævnes, idet det afspejler
den entydige og klare linje Dieter lagde for dagen,
for nu godt 100 år siden. (Ruf nr.: 0043-1-28800).
Moderne forskning i Europa har desværre ført til tabet af lov nr. 2, 4 og 6, under en cirkulær ølkonvoj i Flandern midt i firserne.
Under rekonstruktion af forholdene menes det dog at være lykkedes en norsk grundforsker at
påpege aflejringer i området, der muligvis vil lede til resultater før årtusindskiftet.
Af: P. Nissen og K. Rohrberg
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Kemitentamen... Hurra

2. SEMESTER TAKKER JØRGEN
CHRISTOFFERSEN FOR DE BANEBRYDENDE OPGAVER TIL KEMITENTAMEN!
LÆNGE LEVE TABEL 6

