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Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
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 følgende 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
2000 (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-betegnelsen (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@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-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. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:

MOK nr 3, årgang 37 udkommer

Torsdag:

Filmklubben viser "Mystic River"

Fredag:
Lørdag:

Lang fre4dag i klubben igen

Hot Shots 2 i TV - wauw

Søndag:

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.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
17.00 PHILM møde i FADL's mødelokale

Forsider honoreres med 200,- 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:
Undervisningslokalerne, bygning 8
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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

Tirsdag:

Denne

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside: MOK i samarbejde med Studenterklubben

Praktikanter:

redaktion
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De første opslag til populære turnusph.d. stillinger kommer primo 2005
Siden offentliggørelsen medio august af den nye turnus-ph.d. ordning, har fakultetssekretariatet modtaget op mod 50 henvendelser fra såvel medicinske
studerende som kandidater. Turnus-ph.d. ordningen
kombinerer turnus med forskning for medicinske kandidater, og skal bidrage til at øge lægers interesse
for forskning.
Fakultetssekretariatet har lagt den tilgængelige information om ordningen på fakultetets hjemmeside
og vil snarest offentliggøre ansøgningsskemaer m.v.
til de nye turnus-ph.d stillinger. Dette sker så snart
fakultetet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen har
fået fastlagt de praktiske retningslinier for disse stillinger. Fakultetssekretariatet forventer at de første
opslag lægges på hjemmesiden i december 04 eller
januar 05 med ansøgningsfrist i februar 2005.
Information: www.sund.ku.dk/studieInfo/uddannelser/
Ph.D/Turnusphd/turnusphd_default.htm eller
fakultetssekretariatet, Forskning og jura, att. Henrijette Sander Nissen, hei@adm.ku.dk

INDTEGNING  VINTEREN 04/05

Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for ovenstående
uddannelser) finder sted:

Mandag den 13. september 2004, kl.
9.00-14.00
Bemærk, at der kun er indtegning på Panum denne
ene dag!
Der er dog åbent for tilmelding på punkt.ku.dk allerede nu og til og med søn-dag den 19. september
2004.
Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver
tilgængelige på nettet i løbet af de næste par uger.
Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Indstilling af kandidater til
Nobelprisen 2005

Nobel komitéen har meddelt, at forslag til Nobelprismodtagere i fysiologi eller medicin skal være komitéen i hænde senest ved udgangen af januar 2005.
Såfremt fakultetets ansatte ønsker at indstille en
kandidat, kan skema rekvireres fra Fakultetssekretariatet
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
Lene Houmann, leh@adm.ku.dk, tlf. 27104
SUNDs nye logo er internationalt og bruges af mange
faggrupper
Staven og slangen, som er symbolet i SUNDs ny
logo, har været brugt og bruges ikke alene som symbol for læger men også af farmaceuter og tandlæger.
Men de færreste kender historien bag æskulapstaven,
som symbolet kaldes på dansk. Kommunikationsmedarbejder ved Københavns Universitet Jens Fink-Jensen oplyser følgende:
Den græske gud Appollon elskede kong Phlegyas datter Coronis. Forholdet fik følger og Coronis blev graDu kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her
kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver
lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen
(telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du
få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som
98,2% af alle studerende gjorde i februar 2004) af
denne tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for
dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde,
tid, som kan bruges bedre til din fordel.
Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og
ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret.
Vi beklager dog, at der sommetider kan være ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes
på at løse problemet og vi kan i mellemtiden anbefa-

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Katrine Bjerggaard Fisker

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Tina Götzsche
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk Onsdage 12.30-16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

vid, men under sin graviditet og mens Appollon var
på rejse forelskede den skønne Coronis sig i en anden. I raseri over hendes utroskab klagede Appollon
til sin søster, jagtgudinden Artemis, der dræbte
Coronis med sine pile.

Ved synet af sin elskede på ligbålet angrede Apollon
og rev sit barn ud af Coronis liv. Barnet Asklepios,
der har lagt navn til staven, blev opfostret hos den
lægekyndige Chrion, der lærte ham de vilde urters
lægekraft at kende. Som voksen blev Asklepios lægekunst så stor at han endog kunne kalde døde til live.
Dette gjorde dødsguden Hades rasende. Han overtalte derfor Zeus til at dræbe Asklepios.
Ifølge den græske digter Homer var Asklepios en
fremragende læge, der efter sin død blev ophøjet til
heltedyrkelse. Fra det 5. århundrede f.Kr. bredte
troen på Asklepios sig over hele Romerriget og Grækenland, og mange templer blev opført til hans dyrkelse. Her kunne svage og syge blive helbredte. Hermed blev han gjort til lægekunstens gud.
Fortsættes side 10 >>
le dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor
presset er mindre.
Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den
13. september).
Eftertilmeldinger modtages ikke!
Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1)
Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m.
søndag den 19. september) skal du gå ind på
punkt.ku.dk og klikke på ”Tilmelding, eksamen”.
Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for
det fag, som du har tilmeldt dig, er din tilmelding
accepteret.
2)
Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 19. september kan du KUN se dine
tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”
Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmeldingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine
tilmeldinger på punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis tilmel-dinger”).

PRIS FOR BEDSTE UNDERVISNING

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har oprettet
en pris for den bedste undervisning ved fakultetet.
Prisen er et rejselegat på kr. 50.000 og uddeles en
gang om året i forbindelse med fakultetsdagen. I
2004 vil uddelingen finde sted d. 7. oktober.

Prismodtagere kan være:
Enkeltpersoner som begrundet fremhæves for en inspirerende og udbytterig undervisning.
Institutter som begrundet fremhæves for planlægning af en inspirerende og udbytterig undervisning
og/eller for et godt og studentervenligt undervisningsmiljø.
Indstillere er studerende eller lærere ved Det
Sundhedsvidenskabelige fakultet som enkeltpersoner eller gruppe.
Indstillinger, der skal stiles til sekretær for
koordinationsudvalget fuldmægtig Berit Cecilie Brix,
skal være udførligt begrundede og skal være studieadministrationen i hænde senest d. 20. september
2004. Indstillinger kan også sendes med elektronisk
post til adressen bct@adm.ku.dk.
Indstillinger, der ikke er modtaget senest med morgenposten denne dato, vil ikke blive behandlet.
Indstillinger vil blive bedømt af koordinationsudvalget
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Dekanen foretager den endelige udpegning.
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NYTTIGE OPLYSNINGER SAMT
WWW.PUNKT.KU.DK
Adresseændringer

Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked.
Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:
* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.
* Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen
Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du forholde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).

STUDIET
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-nummer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen.
* Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt.
* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-

ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinikudvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.

Selvbetjening på www.punkt.ku.dk
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)

Email på www.punkt.ku.dk
Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING UGE 38+39

Dag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

Dato
13/9
13/9
15/9
15/9
15/9
16/9
16/9
17/9

Telefontid
0900 – 1000
1900 – 2000

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

20/9
20/9
22/9
22/9
22/9
23/9
23/9
24/9

0900 – 1000
1900 – 2000

0900 – 1000
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900
1200 – 1300

0900 – 1000
1500 – 1600
0800 – 0900
1300 – 1400
1200 – 1300

Træffetid
1000 – 1300
1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1300
1600 – 1900
1400 – 1700
0900 – 1200
1000 – 1200

Vejleder
Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Gordon Thomas Jehu
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb

Med.
Med.
Int.
Med.
Med.
Med.
Med.
Int.

1000 – 1300
1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1300
1600 – 1900
0900 – 1200
1400 – 1700
1000 – 1200

Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Gordon Thomas Jehu
Tina Gottlieb

Med.
Med.
Int.
Med.
Med.
Med.
Med.
Int.

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk

EKSTRA TID TIL EKSAMEN
HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet
besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid
til skriftlige eksaminer.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. oktober/1. marts i
hvert semester.
Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med
dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor
censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis
ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.
Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

MERIT

Studerende der har læst andre

NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til en samtale, da kan du møde op i starten af vores
uddannelser kan evt. få godskrevet ét
træffetid
eller flere kurser med evt. tilhørende
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

eksamen.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge 40, 41, 43 og 44
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt
attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2005!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du
skal have til foråret 2005 skal du ansøge
nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret 2005 1. marts 2005.

DISPENSATIONSANSØGNINGER!
1. OKTOBER ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER !

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står 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 skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

STUDIET

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 undervisningen, hvis
der er en ledig plads på det næste
semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (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 undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret 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 undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i
tvivl !!

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2004 1. marts. 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 i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har
på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2004 i efterårssemesteret.
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FØR DET ER FOR SENT!
4. GANGSFORSØG OG
TIDSFRISTFORLÆNGELSE

I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.

Henvend dig straks i
studievejledningen, hvis der er risiko
for at du kommer ud i sådanne eller
lignende problemer !

Studienævnet

ER DU GRAVID?

Der er kommet nye regler for ekstra
tid til eksamen såfremt man er
gravid.
Følgende er gældende fra dette
forår:
Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse.
Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

Under alle omstændigheder skal man henvende
sig til Studievejledningen for Medicin med henblik på at udfylde en korrekt ansøgning om dispensation.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger
kræver en samtale med en studievejleder inden
ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger
om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.

1. - 5. sem info

For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have godkendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.
Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din

lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al 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 % fremmøde.
For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.
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ANATOMI PÅ NETTET

Medicinsk Anatomisk Institut følger med tiden og er
nu officielt online med anatomi for 4 og 5 semester.
4. semester: http://www.mai.ku.dk/4sem
5. semester: http://www.mai.ku.dk/5sem

ORDBØGER TIL EKSAMEN

Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.
Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på
svensk eller norsk. Dog skal man huske, at fagudtryk
skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk.

På siderne vil man bl.a. kunne finde en guide til
anatomi, der beskriver hvad man kan forvente sig af
anatomiundervisningen. Anbefalede lærebøger er kort
beskrevet for at hjælpe dit valg af bøger. Alle forelæsninger er beskrevet og enkelte har også
Powerpointpræsentationer.
Core Curriculum
Som noget nyt har vi udarbejdet et ”Core Curriculum” hvor anatomiens enkelte dele vægtes fra A til
C. Du kan bruge Core Curriculum i løbet af semesteret samt under forberedelse til eksamen til at få et
nuanceret indtryk af anatomiens enkelte elementer,
samt kendskab til hvor vi forventer en detaljeret
gennemgang af stoffet.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er
fra et af disse nordiske lande

Online histologi
Som hjælp til histologien kan du på hjemmesiden
finde oversigtsbilleder af de forskellige væv samt
korte beskrivelser og markeringer. Online histologi
vil på ingen måde kunne erstatte mikroskopi i sig
selv, men skal fungere som en ”appetizer” for selve
mikroskoperingen.
Mvh 4. og 5. semesters kursusledelse
Lektor Klaus Qvortrup, k.qvortrup@mai.ku.dk

KURSUS I STUDIETEKNIK

Studietilbud

I efterårssemesteret 2004 udbydes der på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet et kursus i studieteknik.
Kursets indhold fremgår af nedenstående oversigt.
Alle studerende på medicin, odontologi og
folkesundhedsvidenskab uanset semester kan melde
sig til kurset, men det henvender sig især til studerende med studiemæssige vanskeligheder. Det kan
for eksempel være besvær med at bestå eksaminerne,
besvær med at få læst effektivt og tilstrækkeligt,
besvær med at definere pensum m.m.
Men som skrevet står: ALLE ER VELKOMNE!
Kurset strækker sig over 3 mandage og hver sektion
varer tre timer.
Dato: 8/11, 15/11 og 22/11 2004
Nærmere tid og sted vil blive oplyst i MOK hurtigst
muligt, men sikkert er dog, at lektionerne vil foregå
om eftermiddagen.
Tilmelding sker via email til den medicinske studievejledning på
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Send os dit fulde navn, studieretning og semester
senest d. 27/10 2004
Pladserne, hvoraf der er 100, fordeles vha. først-tilmølle-princippet, så hvis du allerede nu ved, at du
gerne vil deltage: MELD DIG TIL!

Mvh Studievejledningen for medicin, odontologi og
folkesundhedsvidenskab.

PROGRAM

1. gang: Læsestrategi (8. nov. 2004)
Hvordan bliver man en bedre læser, og hvordan tolker man en målbeskrivelse, således at man bliver
bedre til at definere pensum? På kurset skal deltagerne lære at læse mere målrettet ved at stille spørgsmål som:
·
hvad er det for en bog/tekst, hvorfor skal
jeg læse den, og hvordan vil jeg gøre det?
·
hvordan lærer man at skelne det væsentlige
i en tekst (og i pensum) fra det uvæsentlige?
·
og hvornår har man egentlig læst en bog?
(skal man nærstudere alt fra side 1 til side slut for at
have læst det godt nok?)

2. gang: Notatteknik/repetition (15.
nov. 2004)

Hvordan bliver man bedre til at tage notater og
huske det, man har læst? På kurset skal deltagerne
lære:
·
at tage mere præcise notater, så man kan
følge bedre med i undervisningen og spare tid i forhold til læsningen derhjemme.
·
at notater hjælper både på hukommelsen og
i tilegnelsen af nyt stof.
·
at notater har en tendens til at gøre studierne mere spændende, hvilket virker fremmende for
ens motivation og koncentration.

3. gang: Studiemotivation (22. nov.
2004)
Hvordan undgår man den kronisk dårlige samvittighed, får mere overblik og bedre arbejdsrytme? Her
skal det handle om:
·
hvordan man får overblik over semesteret
og strukturerer sin hverdag.
·
hvordan man bliver bedre til at koncentrere
sig under læsningen og holde fri, når man holder fri.
·
hvordan man kan indgå i forskellige aktiviteter, som giver et til tider langt og trættende studium motiverende aspekter her og nu (f.eks. i form af
sport, institutblade, politisk engagement, godt samarbejde med læsemakker osv.)

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning
Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)

- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion
Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer
Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
Neurologisk Undersøgelse
Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersøgelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært
tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.
Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve systematik i undersøgelsen, samt træne relevante neurologiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kursus forløb:
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Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være
fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere semestre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske
del tilgodeses dog først.
Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tidsrummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigshospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I SEPTEMBER 2004 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13.
SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO
Onsdag den 15. sept.
Torsdag den 16. sept.
Tirsdag den 28. sept.
Onsdag den 29. sept.

EMNE
Genoplivning
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)

TID
16.15-19.30

ÅBNES
LUKKET FOR TILGANG

16.30-18.30

LUKKET FOR TILGANG

16.30-18.30
16.15-20.30

LUKKET FOR TILGANG
LUKKET FOR TILGANG

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

Stillingsopslag

1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER
VED MEDICIN

Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 5. oktober 2004 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en
gruppe på normalt 6 vejledere, som
alle er studerende ved
lægevidenskab.
Som studievejleder er man ansat 60 timer/måned i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig travlt
i august (optagelse og semesterstart) og
i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til
uge mellem 10 og 20 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken.
På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 720 timer. Timelønnen er ifølge
gældende overenskomst (Faglig vejleder,
Speciel – SUL) kr. 151,01 i timen.
ARBEJDSOMRÅDERNE I STUDIEVEJLEDNINGEN ER:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled
mellem den enkelte studerende og studienævn/administration. På den ene side
er man forpligtet af de gældende regler
og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer,
der kan opstå.
MØDER OG KURSER
Hver tirsdag eller onsdag mødes alle
studievejlederne til vejledermøde.

Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de
studerende, fx. om valg af uddannelsessted på kandidatdelen samt opsøgende
vejledning med eksamenshjælp.
Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og
Aarhus Universitet.

MERITOVERFØRSEL FRA ANDRE STUDIER
Vi vejleder i forbindelse med ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved
andre uddannelsesinstitutioner, og i den
forbindelse assisterer vi Studieadministrationen i udarbejdelsen af alternative studieplaner.
Arbejdet, som studievejleder indebærer en
del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavshedspligt.
Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der
vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har
kendskab til forhold i, og omkring universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er
tidligt i studiet, dog med minimum 1.
studieår bestået. Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team
sammen med de øvrige studievejledere,
hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen
af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt

være indstillet på at arbejdet kan betyde
at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden
mulighed for ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion
til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse
i
Undervisningsministeriets
studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.
Der skal med ansøgningen vedlægges et
urenset attesteret eksamensudskrift.
ANSØGNINGER STILES TIL:
Studienævn for Medicin
Att. Anne-lise Schulze Andersen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være studieadministrationen i
hænde senest 20. september 2004 klokken 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 40
Yderligere oplysninger kan
indhentes ved henvendelse til
studievejledningen for medicin på
ovennævnte adresse eller på tlf.: 35
32 70 91.
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INDRE ORGANER
TURNUSBYTTE

Jeg har fået turnusplads i Storstrøms Amt, da
jeg har et højt nr., regner jeg med at få enten
Nykøbing F eller Nakskov.
Men da jeg har mand og barn i København, der
ikke lige kan flytte med, ønsker jeg noget tættere på København.
Hvis det har den mindste interesse, så ring eller
send en mail.
Tlf. 33337422/ mobil 25488887
Mail mettetue@tiscali.dk
Med venlig hilsen Mette Højlund

LÆSEMAKKER ØNSKES

Læsemakker ønskes til Genetik skrft. eksamen (
gl. studieordning).
Er du interesseret, bedes du ringe på nedenstående tlf. nr.:
51 90 37 09

BASISBOG SÆLGES

Bogen er helt uden overstregninger og fremstår
som ny.
Basisbog i medicin og kirurgi, Munksgaard, 1.
udg. Pris 350 kr.
Tlf.: 61 70 02 42

BØGER SÆLGES:

Alle bøger i meget god stand
”Memo Medica” 5. udgave nypris 268 kr.– sælges
for 95 kr.
Katzung: ”Basic & Clinical Pharmacology” 8. udgave – nypris 495 kr. – sælges for 295 kr.
Kompendium i bakteriologi og mykologi – 25 kr.
Ring til Jeanette på 38289747/ 28397774 eller
mail på jhlaus@yahoo.dk

BØGER TIL 6. SEMESTER (NY
ORDNING) SÆLGES.
Murray: Medical Microbiology (4. udg)
Som ny og ubrugt.
Pris: 400 kr.

Kumar & Clark: Clinical Medicine (5.udg)
I meget god stand, uden skrift eller overstregninger.
Pris: 375 kr.
Rubin: Essential Pathology (3.udg)
Som ny og ubrugt.
Pris: 300 kr.
Ring/skriv: 51-920580

Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES

Raske forsøgspersoner søges til deltagelse i et
klinisk videnskabeligt forsøg vedrørende kontakteksem.
Forsøgsdeltagere skal være over 18 år. Desuden
må du ikke være gravid, ammende, ikke have
atopisk eksem (børneeksem) eller være i
immunsupprimerende behandling.
Forsøget forløber over 8 uger, hvor man skal
møde op 2 gange dagligt i 10 dage på hospitalet.
Deltagelse i undersøgelsen betyder således, at
De skal møde op på hudafdelingen 22 gange som
følger: De vil få en godtgørelse på kr. 200 pr.
time, ialt kr. 4700. Transportgodtgørelsen er
ikke skattepligtig, hvorimod ulempegodtgørelsen
er skattepligtig.
D1 (2½ time) ® D2 (2 timer) ® D3 (2 timer) ® D4
(2 timer) ® D5 (2½ timer) ® D6 (2 timer) ® D7 (2
timer) ® D8 (2 timer) ® D9 (2 timer) ® D10
(2½time) ® 4 ugers pause D38 (1 time) ® D40 (1
time)
De 2 timer fordeles således, at man møder 1
time om morgenen og 1 time igen om eftermiddagen (sen eftermiddag).
Hvis du er interesseret i at deltage er du meget
velkommen til at kontakte læge Line Kynemund
Pedersen og få yderligere oplysninger på tlf. 39
77 73 10.Forsøget er finansieret af rammebevilling fra Miljøstyrelsen til Videncenter for Allergi overfor kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Amtsssygehuset i Gentofte og er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (KA
04084).
Læge Line Kynemund Pedersen
Videncenter for allergi overfor kemiske stoffer i
forbrugerprodukter
Amtssygehuset i Gentofte
Ledreborg Allé 40, 1.sal
2820 Gentofte
Tlf. 39 77 7310
Email: linpe@gentoftehosp.kbhamt.dk

LÆSEMAKKER SØGES!

Læsemakker ønskes til kirurgi eksamen. Er du
interesseret så bedes du ringe til 29808083

I TVIVL OM HVILKE BØGER
DU SKAL KØBE DETTE SEMESTER?
Det er du ikke længere - på
www.studmed.dk kan du læse om
andre medicinstuderendes erfaringer
med bøger til studiet.
Du kan også skrive dine kommentarere eller du kan ”rate” bøgerne
som det kendes på amazon.com –
herved får du og andre studerende
et hurtigt overblik over hvilke bøger
der er gode og mindre gode.
Bliv medlem på www.studmed.dk 1250 stud.med.´er er det allerede.

STUDENTERMEDHJÆLPERE
SØGES TIL LABORATORIET
FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF) har
til formål at styrke lægeuddannelsen på det kliniske område. Træningen i Laboratoriet er dels en
forberedelse af de studerende til klinikopholdet
og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter samtalemetodik og
en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering m.m.). Færdighedstræningen foregår ved hjælp af fantomer.
Arbejdsopgaverne: Arbejdsopgaverne består i
hjælp til undervisningen i samtalemetodik med
bl.a. teknisk assistance samt undervisning af
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder. Desuden assistance til diverse undervisning,
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og assistance ved eksamination af udenlandske læger
(OSKE).
Kvalifikationer: Du skal være medicinstuderende
og studiemæssigt være i 3. - 8. semester. Derudover skal du være fleksibel og besidde gode
samarbejdsevner. Samtidig vil det også være en
fordel, hvis du interesserer dig for formidling af
viden samt har lidt teknisk snilde.
Arbejdstid: Ca. 5 timer ugentligt med nuværende
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge
på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00.
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere.
For tiden aflønnes der efter gældende takster i
henhold til FADL’s overenskomst for studenterun-dervisere.
Nærmere oplysninger om Laboratoriet for Kliniske Færdigheder kan opnås enten ved henvendelse til prof. dr. med. Fl. Gjerris eller en af de
i øjeblikket ansatte studentermedhjælpere.
Tiltrædelse: Snarest muligt.
Henvendelse til: Prof. dr.med. Flemming Gjerris,
Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, afsnit
5404, ( 3545 5406 eller overassistent Bodil
Faurschou, ( 3545 5404.
Ansøgning bedes fremsendt til: Laboratoriet for
Kliniske Færdigheder, afsnit 5404, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø senest
mandag den 20. september 2004 kl. 12.00.

LÆSEMAKKER SØGES
Savner du en læsemakker, så kan
du
lave
et
opslag
på
www.studmed.dk og du kan finde
én.
Bliv medlem på www.studmed.dk 1250 studmed´er er det allerede.
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Panum Posten fortsat fra side 1
Ofte fremstilledes Asklepios som en ældre vis mand,
der støttede sig til en stav, hvorom en slange snoede
sig. Slangen var i antikken et helligt dyr. Man antog
i antikken, at slangen kunne give foryngelse og fornyet livskraft og at dens gift kunne helbrede. Fra
historien om den gamle læge med slangestaven voksede æskulapstaven til sin nuværende position som
et internationalt kendt og anerkendt symbol på lægekunst og medicin.

Flere penge til 30 nye erhvervs-ph.d.studerende
Videnskabsminister Helge Sander har forbedret de
økonomiske tilskud til virksomheder, universiteter
og andre offentlige forskningsinstitutioner, der fungerer som vejleder for erhvervs-ph.d.-studerende.
Erhvervs-ph.d.-initiativet adskiller sig fra andre
forskningsuddannelser ved, at den studerende er ansat i en virksomhed under hele studiet, og at virksomheden betaler hovedparten af de udgifter, der er
forbundet med studiet.
De højere takster er gældende for fremtidige erhvervs-ph.d.-projekter, også de 30, som kan godken-

des ved næste ansøgningsrunde den 18. oktober i år.
Reguleringerne omfatter:
· Løntilskud til virksomheder sættes op med 1.000
kr. til 10.000 kr. pr. md.
· Betaling til universiteterne sættes op med ca. 20.000
kr. pr. år.
· Offentlige forskningsinstitutioner, der indgår som
bi-vejleder i erhvervs-ph.d.-projekter, vil kunne honoreres med 15.000 kr. pr. år.
Ansøgningsfrist til den treårige forskeruddannelse
som erhvervs-ph.d. er den 18. oktober 2004.
De højere tilskud bliver suppleret med en
markedsføringskampagne fra MVTU for at sikre bedre
udbredelse af erhvervs-ph.d.-studerende, både geografisk, fagmæssigt og blandt de mindre og mellemstore virksomheder.

med varierende grader af uhensigtsmæssig og kritisabel forskeradfærd.
Ved ”Forskningens Dag” vil de mange forskningsmiljøer fra KAS Glostrup desuden præsentere et udpluk af forskningsresultaterne fra det seneste år. I
alt 38 abstracts er indsendt og de bedste 10 er udvalgt til mundtlig præsentation. De 3 bedste foredrag og de 3 bedste postere vil blive præmieret. De
øvrige abstracts bliver præsenteret som postere i
løbet af dagen. De udvalgte emner spænder fra
sundhedstjenesteforskning i livsstilsfaktorer til
molekylærbiologiske teknikker vedr. gendefekter.
Yderligere oplysninger: Professor Henrik Bindesbøl
Mortensen, Formand for forskningsudvalget, tlf. 43
23 29 67 eller vicedirektør Morten Brinkløv, Amtssygehuset i Glostrup.

Videnskabelig uredelighed i fokus på
Forskningens dag på KAS Glostrup
Videnskabelig uredelig bliver hovedtema når Amtssygehuset i Glostrup åbner dørene for den årlige
Forskningens dag torsdag d. 16. september 2004.
Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
har kunnet vise, at grov uredelighed er sjældent forekommende, men at der findes en betydelig gråzone

DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG
OPSTILLINGSMØDE TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
ONSDAG DEN 22. SEPTEMBER KL 16:30
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 bestående af 5 personer:
Formand
Økonomisekretær
Kontaktperson til FSR
Kontaktperson til Studienævnet
Menigt medlem af bestyrelsen
8.
Valg af revisor
9.
Valg af MSRs kandidater til Studienævnet for Medicin
10.
Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser, herunder Universitetsbogladen
11.
Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
12.
Eventuelt
Alle medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København er velkomne. Alle har stemmeret. For at repræsentere
fagrådet i udvalg under MSR og Studienævn samt besidde øvrige tillidsposter, skal man som minimum have været tilstede ved 3 MSR-møder.
Det forventes ligeledes, at man har orienteret sig om fagrådets vedtægter, tidligere beslutninger og den forpligtigelser overfor fagrådet, der
følger med udvalgs- og tillidsposter. Der kan dispenseres for antallet af MSR-møder.
Forslag til behandling under punkt 6 samt forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general forsamlingen dvs. onsdag den 8. september. Fagrådets vedtægter kan findes på fagrådets hjemmeside www.studmed.ku.dk/msr
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk
Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!
Indmeldelse i FADL
Københavns Kredsforening
senere end 1. semester.
Medicinstuderende i København, der
efter 1. semester ønsker at melde sig
ind i FADL skal være opmærksomme
på, at de skal betale ét års kontingent
tilbage.
Det vil sige, at hvis man indmelder sig
i september måned 2004, så skal
man betale kontingent på kroner
800,00 for 2. halvår 2004.
Derudover skal man betale kroner
800, 00 for 1. halvår 2004 samt kroner
795,00 for 2. halvår 2003.
Betaling af kontingent for 2. halvår
2004 forfalder 1. oktober 2004. Det
resterende beløb
betales efter aftale med
FADL’s sekretariat.
Kontakt FADL's sekretariat for nærmere
information.

Valg til repræsentantskabet i
Københavns Kredsforening
Valg til FADL’s repræsentantskab i
København afholdes i perioden fra den
18. oktober 2004 til og med den 29.
oktober 2004. Opstillingslister og
stillerlister kan afhentes på FADL’s
sekretariat i åbningstiden.
Det er muligt at opstille fra 1 til 22
kandidater på hver liste. Ved opstilling
af 1 kandidat kræves 5 stillere, og ved
opstilling af mere end 1 kandidat
kræves 15 stillere.
Man kan ikke stille op for mere end én
liste.
Torsdag den 7. oktober 2004 – dagen
efter generalforsamlingen – er sidste
frist for at aflevere opstillingslister og
stillerliste til FADL’s sekretariat.

Repræsentantskabet lige nu.
Repræsentantskabet for Københavns
Kredsforening arbejder i øjeblikket for
fuld kraft på at arrangere generalforsamling, faglig dag samt en ny
kampagne ”aktive studerende skaber
aktive studerende skaber…”, som
skal sættes i søen samtidig med
faglig dag den 7. oktober 2004.
Derudover er repræsentantskabet ved
at undersøge muligheder for at få
opdateret journalkonceptet samt få
lavet både et psykiatrisk og et neurologisk koncept, som skal kunne
bruges på landsplan af alle medicinstuderende.
Repræsentantskabet skal i den
kommende tid diskutere, hvorledes og
i hvor høj grad man ønsker at lave en
form for samarbejde med DADL.
FADL afholder midt i november lands-

seminar, hvor et af punkterne er
samarbejde med DADL, og repræsentantskabet skal inden da have en idé
om, hvad Københavns Kredsforening
mener i relation til DADL og i hvor høj
grad man ønsker et samarbejde.
Derudover ligger der mindre projekter i
Københavns Kredsforening, som der
løbende arbejdes på.
De mennesker, der i øjeblikket laver
dette arbejde i København Kredsforening er 13 medicinstuderende, der
sidste år blev valgt ind i repræsentantskabet på generalforsamlingen.
Vi er alle, bortset fra én, på gammel
studieordning (10. semester og opad).
Repræsentantskabet for Københavns
Kredsforening håber derfor, at der til
generalforsamlingen er nogle medicinstuderende fra den ny studieordning,
der vil stille op til repræsentantskabet,
således at der også i FADL bliver lagt
et fundament til kontinuitet, og sådan
at der kommer nogle ind, der vil kunne
bidrage til at sætte mere fokus på
medicinstuderende på ny studieordning.
Dette er en opfordring til alle medlemmer af FADL!

Kursus i avanceret
genoplivning.
Mandag den 27. september samt
onsdag den 20. oktober fra klokken
16.20 til 21.30 på anæstesiologisk
afdeling, Herlev Sygehus, lokale
53K1.
Tilmelding sker via FADL’s hjemmeside www.fadl.dk, hvor du også kan
læse mere om kursets indhold.

Gennem Forstædernes Bank kan medlemmer
af FADL nu få studiekredit på op til 35.000.
Kontakt sekretariatet for mere information.
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Vedtægtsændringer til love for FADL, Københavns Kredsforening
§ 11A, stk. 2 Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør og vagtchef.
ændres til:
§ 11A, stk 2 Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør.
Begrundelse: Der er ikke længere vagtchef ansat på vagtbureauet.

Kom til

Ordinær generalforsamling i FADL
Foreningen Af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening
Onsdag den 6. oktober 2004 klokken 17.00
I studenterklubben
Husk at medbringe gyldigt årskort
Dagsorden:
1.
Valg af dirigenter
2.
Valg af referanter
3.
Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg
4.
Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
5.
Beretning fra Forlaget og Bogladen
6.
Forslag til drøftelse
7.
Lovændringer
8.
Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)
9.
Valgtaler fra lister/kandidater til valget
10. Eventuelt
Ad 7.
Medlemmer kan indtil 2 uger før en ordinær generalforsamling (jf §13 stk. 2) indgive forslag til lovændring til bestyrelsen.
Det vil sige, at eventuelle forslag til lovændringer skal være afleveret senest den 22. september 2004 på FADL’s sekretariat i
lokale 1.2.7a.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),
Københavns Kredsforening

UNIVERSITETSBOGLADENS
BERETNING TIL FADL GENERALFORSAMLING
Bogladens beretning 2004.
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hvilket i sig selv er næsten en fordobling af huslejen,
men dog et væsentligt bedre forhandlingsresultat.
Der vil påløbe bogladen omkostninger ved ombygning som skal være tilendebragt i Oktober 2004.

Klinisk Ordbog, Basisbog i Medicin og Kirurgi. Alle
disse udgivelser er vigtige udgivelser, og vil altid
give bogladen ekstra omsætning når der kommer nye
udgaver.

FADL har stillet Morten Bo og Gordon Jehu til rådighed som FADL’s repræsentanter i Universitetsbogladens bestyrelse, som desuden består af medlemmer udpeget af MSR og Natrådet (Naturvidenskab). Desuden er der en repræsentant for personalegruppen i bestyrelsen.

Bogladen har også i året oplevet at FADL’s forlag
ensidigt har reduceret rabatten til bogladen betydeligt. Det har betydet, at bogladen har mistet et
dækningsbidrag på ca. 70.000 kr. Og det kan mærkes
betydeligt, og har bl.a. nødvendiggjort afskedigelser
i bogladens faste personale.

Desværre kan vi også se, at de studerende i stigende
omfang vælger andre leverandører af udenlandske
bøger end bogladen. Det er til stor skade for bogladens økonomi, og bliver stadig vanskeligere at nå
vore mål om at skabe en økonomi, der gennem fondsmidler også kan komme de studerende til gode.

Bestyrelsen konstituerede sig i Januar 2004 med Uffe
Christensen fra Natrådet som formand.

Bogladen har endvidere været plaget af omfattende
butikstyverier, som vi på forskellig måder nu vil
dæmme op på. Men som udgangspunkt bliver alle
konstaterede butikstyverier uanset størrelse politianmeldt.

Forretningsudvalget for bogladen valgte i april at
uddele fondsmidler i henhold til vedtægterne til
studentersociale formål. P8n blev støttet med 2.000
kr. til et delefilter til subwoofer. Derudover har vi
sponseret forskellige konkurrencer etc. over driftsmidlerne.

Der afholdes månedlige bestyrelsesmøder i Bogladens bestyrelse undtagen i Juli. Desuden afholdes et
repræsentantskabsmøde om året samt 3-4 forretningsudvalg.
I december 2003 blev bogladen helt uventet mødt
med et massivt huslejekrav fra Københavns Universitet. Kravet var på en årlig netto husleje på ca. 1,6
mio. kr. Sat i forhold til bogladens daværende husleje på ca. 200.000 kr. årligt var der tale om et
huslejeniveau, der under ingen omstændigheder kunne
betales af bogladen.
Foråret igennem forhandlede bogladen med Københavns Universitet, og har i sommeren 2004 landet en
ny huslejekontrakt, der betyder en væsentlig reduktion i m2 samt har nødvendiggjort en en ny
organisationsplan for bogladen. Men samlet set vil
bogladen skulle stige fra 200.000 kr. til ca. 390.000,

I august i år har bogladen sammen med de øvrige
Campus boglader i Danmark igangsat en kampagne
for fjernelse af moms på lærebøger. Kampagnen skulle
være debatskabende, og forhåbentlig være med til at
sætte fokus på de urimelige forhold studerende har i
forhold til andre befolkningsgrupper, samt ligeså urimelige forhold bogladerne må leve under i forhold til
udenlandske internetboglader, der uretmæssigt sælger bøger uden opkrævning af dansk moms.
Omsætningsmæssigt har det været et godt år for
bogladen. Vi har øget omsætningen med ca. 20%,
som skyldes en leveringsaftale med Københavns Amt,
samt ikke mindst også at der kom nye udgaver af
Medicinsk Kompendium, Kirurgisk Kompendium,

Kunne du tænkte dig at komme til Indien?
Praktikanter i Troperne, PIT
Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte ?
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven ?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Ansøgningsfrist d. 20. september 2004
til udsendelse i efteråret 2005
Ansøgningsskemaer downloades fra www.imcc.dk
eller evt. tilsendes fra IMCC-kontoret i København. Alle ansøgere får svar et par dage efter
fristens udløb.
PIT er en gruppe under IMCC, der sender medicinstuderende til små hospitaler – hovedsageligt
missionshospitaler – i udviklingslande som Indien, Tanzania, Kenya og Uganda. Opholdene
strækker sig over 3-6 måneder og giver de studerende mulighed for at lære tropemedicin og for
at opleve, hvordan hospitaler fungerer i et udviklingsland. Alt efter, hvilket land og hospital
man vælger, vil man få mulighed for alt fra at
observere lægernes dagligdag til selv at prøve
kræfter med diverse procedurer og behandlinger. Udover at de studerende selv får en stor
kulturel ballast med hjem, kan de i reglen også
tilføre en del viden og erfaringer til det lokale
hospital. Vi anbefaler alle der udsendes med PIT
at søge optagelse på "Kursus I International
Sundhed", der afholdes hvert år i august af IMCC
og Københavns Universitet. Studerende, der sendes til Afrika på PIT-ophold, er garanteret en
plads. PIT-ophold meriteres som valgfrit klinisk
ophold (VKO). Eneste krav for at blive udsendt
er at du har bestået hvad svarer til 4 års normeret studietid. Der er ansøgningsfrist 2 gange om
året; i februar til de kommende forår og i september til det efterfølgende efterår. Der betales 1000 kr til PIT for formidlingen af opholdet.
Beløbet betales først ved eventuel udtagelse.
300 kr refunderes ved aflevering af fyldestgørende PIT-rapport efter hjemkomst.
Du er meget velkommen til at kontakte os på email: pit@imcc.dk

Så kan du komme til af sted med IMCC og få et
indblik i hvad det vil sige at arbejde i et u-land.
Institute for Indian Mother and Child (IIMC) er
en klinik for indiske mødre og børn, der arbejder
med primary health care.
Arbejdet foregår på outdoor clinics og på en indoor
clinic, der også er et lille hospital med 20 sengepladser. Arbejdet består af småopgaver som at
give vitamin- og vaccinationsinjektioner, rense
sår, tage blodtryk, behandle for svamp og drænere
abscesser. På indoor clinic kan man
ogsåp÷ævÿ`mÿÿ|vil aô gå stuegaog på de indlagte patienter.
Projektet kan søges året rundt og på alle studietrin. Opholdet varer normalt 4-5 uger. Der skal
søges 4 måneder inden man vil af sted.
For mere information se hjemmesiden:
www.calcuttaproject.org, hvor ansøgningsskemaet
også findes, eller kontakt Anne for at få mere at
vide om hvordan du kommer af sted.
Anne
Tlf: 38341264
Email: ans@stud.ku.dk

Har du lyst at rejse ud med IMCC Exchange til
næste sommer? De nye pladser er nu slået op,
gælder fra april 2005 til marts 2006. Tilmeldingsfrist den 1. oktober!
Hvis du vil høre mere om dette så er du meget
velkommen i Exchange’s kontortider tirs og tors
17-18, eller kom til info møde på torsdag d. 16
september i Store Mødesal.
Glæder os til at høre fra dig!
Mvh
Exchange, IMCC

Bogladen har to år i træk gennemført en kundeanalyse, og en ny bliver gennemført i dette efterår.
Vi kan med glæde notere os, at de besvarelser vi får
ind er i overvejende grad særdeles positive. Vi arbejder aktivt med kundeundersøgelserne for hele tiden
at gøre det bedre til glæde og gavn for vore vigtigste
kunder: de studerende ved Panum.
For anden gang i træk har de største udenlandske
forlag i verden udnævnt bogladen til Skandinaviens
bedste akademiske boghandel. Det er en ære vi i
bogladen er særdeles stolte af.

Peter Langford, Direktør
13. september, 2004
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BØRNE SPV- HJEMMEHOLD
1515 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER HENHOLDSVIS
PR. 1/10- OG 1/11-04
Holdet passer en 12 årig dreng med hydrocephalus,
(med et yderst kompliceret og langvarigt behandlingsforløb), og vi dækker kun nattevagter.
Arbejdet foregår i familiens hjem på Amager i tidsrummet 22.30 – 07.30
samt ca. 2-3 weekends om måneden hos aflastningsfamilie i Jægerspris i tidsrummet
22.00 – 07.00, og hvortil der i øvrigt udbetales transportid og beløb.
Vores opgave er at observere patientens almentilstand
natten igennem, assistere ham i tilfælde af utilpashed,
samt at vende ham en gang i timen. Endvidere give
medicin og hjælpe med badning og påklædning om
morgenen.
Vi søger : Vagttagere, som har mindst 200 SPV-timer
og som kan tage min. 4 vagter pr. måned samt er
indstillet på at blive på holdet mindst 1/2 år, da drengen har svært ved
at skulle forholde sig til nye ansigter alt for ofte.
Det er en fordel, hvis du har taget børne-SPV-kurset,
men ikke et krav, og selvfølgelig har lyst til at arbejde med børn, (hvor en vis
erfaring ligeledes er en fordel).
Ansøgningsfrist : Fredag den 17. september 2004 til
Vagtbureauet.
Yderligere information hos holdleder Nicolai Bech :
Mobil 2720 4386

VAGTBUREAUET

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger to nye undervisere til to lektioner
på ventilatørkurset. Undervisningen starter sidst i februar 2005 og kører ca. 5 uger - oplæring vil foregå
dette efterår (2004).
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Har du undervisningserfaring er dette naturligvis en fordel, men ikke et krav.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 283,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester; dette
indebærer 8 undervisningsmoduler á fire timer på hver
lektion. Derudover kan der påregnes afløsning af undervisere på andre lektioner.

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.
Ansøgningsfrist: fredag den 1. oktober klokken 12.00.
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte VT-koordinator Søren Rasmussen på tlf. 23 34 15 16.

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens
dage i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

HOLD 1603 SØGER NYE
BLODPRØVETAGERE.
Hold 1603 tager blodprøver på Rigshospitalets forskellige afdelinger alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
På den måde er man aldrig alene på arbejde, og har
altid nogle at hygge sig med.
Krav til dig som ansøger:
· Du skal kunne tage blodprøver.
· Du skal kunne tage tre følgevagter i starten af oktober (sidst i september).
· Du skal kunne deltage i holdmøde den 21. september
og i de efterfølgende holdmøder.
· Du skal kunne tage minimum 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist er onsdag den 15. september 2004
klokken 12.00. Ansøgninger sendes til Vagtbureauet,
hvor et fortrykt ansøgningsskema også kan afhentes.
Ønsker du yderligere information kan du kontakte holdleder Karen Boje på boje@fadl.dk.

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4
vagter pr. måned.
Ansøgning: Torsdag den 16. september 2004 til
Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder pr. mail:
lenejust@hotmail.com

VAGTBUREAUET
Vagtudsigten ~ opdateret 12/9
Uge Torsdag
38/39
16/9
Dag
vagter

Fredag
17/9

Aften
vagter
Natte
vagter

4-5 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.
Den 1. oktober skal vi bruge 4-5 nye holdmedlemmer
til MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette indbefatter:
Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer.
Udlevering af præparater til enkelte udvalgte
klienter i eget hjem
Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
Daglig observation af klienters almentilstand
samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug. Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
Daglig social kontakt til klienter.
Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:
året.
18.00

Have bestået farmakologi.
Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele
Have et minimum af stedsans!!!
Kunne deltage i holdmødet torsdag d. 23/9 kl.

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
tirsdag d. 21/09.04 kl.12
Holdleder
Ikram Sarwar
Tlf.: 29726137

Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
18/9
19/9
20/6
21/6
22/6

15
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Basisgrupper
PAF- PANUMS HEMMELIGE BRODERSKAB?
Der blev mig bekendt engang oprettet en
friluftsbasisguppe på Panum ved navn PAF. Gruppen siges bl.a. at administrere et attråværdigt
lokale på studenternes vegne.
Flere af mine venner har tidligere været på kursus i jagttegn med PAF, men ingen kan fortælle
mig hvordan man kontakter PAF. Der er ingen
regelmæssige opslag i MOK og man kan heller
ikke finde nogen hjemmeside- hverken via MDB,
studmed.dk, studmed- serveren eller google.
Med andre ord, hvis PAF stadig eksisterer, er
den for alle praktiske formål en lukket klub for
særligt indviede, og bør ikke bruge panums navn
eller kalde sig en basisgruppe- og forekommer
heller ikke at være berettiget til at administrere
et lokale på Panum under påskud af at være åben
for alle medicinstuderende.
PAF, hvis I findes bedes i komme ud af hullerne
i jeres hemmelige klublokale eller meddele at i
officielt ikke længere eksisterer.
Jeg vil meget gerne på jagtkursus, og ved at
mange andre medicinstuderende deler dette ønske. Jeg vil gerne arrangere kurset, men har
brug for jeres kontakter til undervisere mv. Kontakt mig venligst hvis du har oplysninger der kan
føre mig til det hemmelige broderskab.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FILMKLUBBEN P8N.

FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB AFHOLDER
HAWAIIFEST

Mødet finder sted torsdag den 30. september
2004 kl. 16.45 i Studenterklubben på Panum.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 5 dage før.

I STUDENTERKLUBBEN,
LØRDAG DEN 18. SEPTEMBER!
DØRENE ÅBNES KL. 22.00!
ALLE ER VELKOMNE!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ordstyrer vælges.
Referent vælges.
Formandens beretning.
Kassererens beretning.
Regnskabet fremlægges.
Regnskabet godkendes.
Budgetforslag.
Brug af midler til teknik.
Indkomne forslag.
Bestyrelse vælges.
Udvalg vælges.
Evt.

Mød ægte hula-piger
Surf til DJ Benjamins diskorytmer
Oplev en eksotisk solopgang
Smag en Waikiki Wonder
Bestig vulkanen…
Billetter kan erhverves ved at kontakte Anders
på borglykke@stud.ku.dk
Billetprisen er kr. 30,Vi glæder os til at se dig!

Vel mødt.
Mvh. Formanden (ejnar2500@sol.dk)

Venlig hilsen
J-kurven

Mvh,
Thomas Storr-Paulsen, 13.sem
storr@stud.ku.dk

FILMKLUBBEN P8'N

TORSDAG DEN16.09.04
VISER FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM
16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10
04.11
11.11
18.11
25.11
02.12

Mystic River
Lost in Translation
Trillingerne fra Belleville
Fest med Austin Powers in
"Goldmember"
Some Like It Hot
Terkel i Knibe
Valgaften med Fahrenheit 9/11
Elling
Matchstick Men
Big Fish
På Fremmed Mark

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.

MYSTIC RIVER
Clint Eastwood dobbelte oscarvinder om
barndomsvennerne Jimmy Marcus (Penn), Sean
Devine (Bacon) og Dave Boyle (Robbins), der genforenes efter Jimmys ældste datters død, Katie
(Rossum). Sean er politibetjent, der arbejder på
sagen, og indsamler foruroligende og svært håndterbart bevismateriale. Samtidig skal han håndtere Jimmys vrede og hævntørst.

17

INDRE ORGANER
EFTERÅRSSEMESTERET I
STUDENTERKLUBBEN
Nåede du ikke at komme med
på holdbilledet eller fik du ikke
betalt/bestilt Scorebogen 2004, så
mød op fredag d. 17/9 kl. 14:00
foran klubben. Der tages
løsbilleder og der vil være
mulighed for at bestille bogen.
Billedtagningen til dette års billed- og adressebog er i fuld gang.
12 ildsjæle har stukket hovederne sammen for at
lave en, om muligt, endnu bedre bog end sidste
år.
Så husk at minde dig selv og dine holdkammerater
om hvornår I skal have taget billedet, for det er
nemlig også dér at bogen kan forudbestilles.

Derfor: husk tiden og medbring kr.
50,- kontant, hvis du vil have
Panums mest læste bog...
Vigtigt! Hvis dit holds billed-tid ser
helt umulig ud ifh. til Jeres skema,
så send venligst en mail til
tider@scorebogen.com
OBS! Basisgrupper: skriv selv til
tider@scorebogen.com hvis I vil
med i bogen.
Tjek også

TIDER FOR BILLEDTAGNING
TIL SCOREBOGEN 2004
kl

sted

Semesterfri + løsbilleder
17-sep

14:00

VedKlubben

12:00

LU

13:15

Kemigang

13:00

Kemigang

17-sep
21-sep
21-sep
21-sep
21-sep
13-sep

12:00
10:00
09:45
12:00
10:00
10:00

LU
LU
LU
LU
LU
TA

7. sem
7.KKA 1-3
27-sep

11:00

LU

4. sem
401-402-403
04-okt
404-405-406
04-okt
407-408-409
04-okt
5. sem
501-502
503
504-505
506
507
508-509

10. sem OBS: Ny tider for KRH og KKK
10.KRH1-6
17-sep 11:00
Teilum
10.KKK1-4
17-sep 11:00
Teilum
10.KKA1-5
16-sep 10:00
Lil Aud,Herl
12. sem
12.KRH1-6
12.KKK1-4
12.KKA1-5

16-sep
16-sep
16-sep

11:00
11:00
12:00

13. sem OBS: ændring
13.KRH1-4
17-sep 15:00
13.KKK1-4
17-sep 15:00
13.KKA1-3
17-sep 15:00

-Det gode, gamle koncept.
Kun for os selv – ingen gæster – Husk adgangskort til Panum!

1/10: Lang fredagsbar.
-Det gode, gamle koncept.

Teilum
Teilum
Teilum

VedKlubben
VedKlubben
VedKlubben

FODBOLDTURNERING
AFLYST / INFORMATIONSMØDE FOR NYE
MEDLEMMER
Er du ny på studiet?

Kom, drik og hyg fra 11-24. Dørreglerne præciseres i et senere MOK.

8.-10/10: HG-Weekend.
Husgruppens øverste besluttende instans.
Vi tager af sted en hel weekend for at hygge og
diskutere, hvordan vores studenterklub skal køres. Kom til et mandagsmøde og hør mere.

28-31/10: 69-timersbar (Part
Cinque).
En nyklassiker på Panum.
Studenterklubben holder baren åben i 69-timer
med alskens markedsgøgl og cirkusløjer,
udklædningstemaer, show på scenen, livemusik,
etc.
Mere om dette festfyrværkeri senere.

5/11: J-dag / Lang fredagsbar.

Interesseret i Idrætsmedicin?
så kom til info-møde i SIMS tirsdag 21/9 kl 16 i
9.2.3 !
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab er en
basisgruppe for medicinstuderende på Panum. Vi
laver sjove arrangementer og foredrag med
kendte idrætsmedicinere! SIMS formål er at
fremme interessen og uddannelsesmulighederne
indenfor idrætsmedicin.
Vi har desværre måttet aflyse fodboldturneringen i år, da vi mangler aktive medlemmer nok til
arrangementet…
Derfor søger vi nye medlemmer, der gerne vil
være med til at lære mere om idrætsmedicin og
måske endda er fyldt med gode ideer!
Mød op 21/9 - eller skriv til jsommer@stud.ku.dk

To store begivenheder falder sammen.
Den gode lange fredagsbar får et julet twist med
ankomsten af julebryggen.

3/12: Sidste lange fredagsbar.

WWW.SCOREBOGEN.COM

dato

17/9: Lang fredagsbar.

Eksamen kalder…
Vi giver en sidste chance for at glemme /fortrænge den måske nært kommende eksamen.

Studenterklubbens café har åbent tirsdag til fredag fra 11-17.
Billig kaffe og te, øl og vand samt spil og hyggelig stemning.
Hvis du har lyst til at være med i husgruppen, så
kom til et mandagsmøde.
Det er hver mandag kl. 16:00.

Har du lyst til at være med i SIMS?
SIMS er Studerendes IdrætsMedicinske Selskab.
Vi holder møde ca. 1 gang om måneden, hvor vi
planlægger foredrag og praktiske kurser, samt
ture hvor man kan prøve forskellige sportsgrene.
Hvis du synes at dette lyder som noget for dig,
og du har lyst at vide mere, så kom til vores
møde:
tirsdag d. 21/9 kl. 16.00 i lokale 9.2.3
og hør om efterårets aktiviteter.
Mange hilsner
SIMS

Holder møde mandag d. 20/9 kl.
17.00 i Fadls mødelokale.
Dagsorden.
1.
Status
2.
Opfølgning på
igangværende
projekter
3.
Fakultetsdag
4.
69-timers-bar-event
5.
Visning af projekter i
filmklubben
6.
Evt.
Der vil være kaffe og kage til
mødet.
Tilmelding inden mandag kl.
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DEN STORE DANSKE MEDICINERREVY
søger nye medlemmer!

Hvis du er skabsskuespiller, anerkendt syng-serenader-i-badet-solist eller har takket nej til den kongelige
balletskole men alligevel gerne vil have rystet benene, eller hvis du er utroligt sjov eller bare lidt sjov, eller
godt kan lide at sy og designe eller maler klatmaleri på hjemmestaffeliet så skulle du tage og dukke op til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004

Revyens intromøder:
Tirsdag d. 21/9 kl.20.00 i klubben
Onsdag d. 22/9 kl.20.00 i klubben

6. oktober kl. 16.00 i FADL´s mødelokale

Du behøver kun at dukke op til ét af møderne. Der vil være kaffe, te og masser af kage, og så kan du høre
mere om, hvad Revyen er og hvad man kan lave i den (der er med garanti noget for enhver).
Hvis man ikke lige er til rampelyset, er der i hvert tilfælde også mulighed for at prøve kræfter med lyd, lys
og anden teknik samt økonomi og logistik, eller for bare være sammen med en flok hyggelige, sjove og
yderst selvhøjtidelige mennesker.
I løbet af efteråret og vinteren skal vi lave et indslag til 69-timers bar, på hyttetur samt holde julefrokost.
Selve Revyen spiller til februar…
Så hvis du vil være indehaver af den eneste gældende undskyldning for ikke at skulle se årets Medicinerrevy? (bortset fra at man ikke kan få billet)…
Så skal du bare være med!
Vi glæder os til at se dig!

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Beretning fra nedsatte udvalg
4.
Forelæggelse af regnskab
5.
Fastlæggelse af næste års kontingent
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Valg af bestyrelse
8.
Eventuelt
”Medicinstuderende i Indien”. Efter generalforsamlingen vil Øivind og Christian fortælle om
deres oplevelser under 4 måneders ophold i Indien.
Der vil blive serveret et let traktement af spise
og drikke. Du skal derfor tilmelde dig mødet til
Søren på: Stagelund@stud.ku.dk
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr.
om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er
for medlemmer.
WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/

PATOLOGISK PATOLOGI
Af Nadia Lander Landex (ikke-objektiv
observatør)

Om formiddagen onsdag den 8. september skinnede solen. Det kunne
mærkes helt ind i omklædningrummet til sektionsstuen på Bispebjerg Hospital hvor 11 medicinstuderende fra 11. semester var mødt frem
til semesterets første dobbeltlektion i
makroskopisk patologi. Og der var god
tid til både at nyde udsigten over hospitalets nordport, lave navnerunde og
læse MOK. For der kom ingen underviser.
”Hvem er I?” Lød det fra en unavngiven patolog der var blevet revet væk
fra personalemøde af de efterhånden
utålmodige studenter, ”Ja, jeg kan
godt se at I er medicinstuderende, men
HVEM er I?” Samtlige tilstedeværende
kiggede uforstående på hinanden.
Hvorfor møde op til undervisning når
undervisende afdeling har meddelt
klinikudvalget at de ikke har en klinisk lektor til at varetage undervisningen?
En lignende forestilling, en forpremiere så at sige, må formodes at have
fundet sted om morgenen da et andet
hold uinformerede studenter mente at
skulle til patologidemonstration på
Bispebjerg. Og næste opførelse kunne

vel være blevet om fredagen, havde ikke
studenterne råbt op.
”Jeg lagde en skarp besked på klinikudvalgets telefonsvarer,” kan næppe
kaldes et råb, men medicinstuderende
er generelt høflige. ”Som udenforstående i hospitalsverdenen har jeg undret mig; de nye læger er nogle af de
mest intelligente danske unge, og jeg
har sjældent set nogen være SÅ autoritetstro,” var et af budskaberne i en
DJØF’ers forelæsning om sundhedsvæsenets organisation i semesterets
første uge. Måske er det netop
autoritetstroens skyld at det ikke blev
til meget mere end en redegørelse da
undervisningen i almen patologi
smuldrede i foråret 2002. Dengang blev
patologiundervisningen pludselig fordelt på tre hospitaler i stedet for to med
gentagne undervisningsændringer og
et generelt håbløst skema til følge.
Måske er det forkert at være autoritetstro. Måske skal man konsekvent
blive ved med at ryge og drikke og begynde at tage overlægens stol til
morgenkonferencen. Men noget tyder
på at den nuværende tilstand blot er
et stadie i et komplekst syndrom. ”Vi
kan desværre ikke give jer den planlagte undervisning, for vi skal undervise på ny studieordning,” har det lydt
adskillige gange de sidste par år. Beklageligt, men mere beklageligt er det

når forelæserne mere eller mindre direkte udtrykker at form og indhold af
undervisning og eksamen ikke er særlig hensigtsmæssig, men ”Der er jo kun
et par hold tilbage på denne ordning.
Fremover vil det blive anderledes.”
Den autoritetstro studieordning accepterer. De er så autoritetstro at indtil
flere har været ved at tage vejledningen til de skriftlige eksaminer på Fase
I som et påbud: ”Der står at det er tilladt at medbringe regnestok. Jeg ved
bare ikke hvor jeg får fat i sådan én.”
Alligevel var der et oprør at spore om
torsdagen. Solen skinnede stadig, og
det kunne man godt fornemme i auditoriet på Hvidovre Hospital hvor seks
hold studerende var samlet til undervisningen i mikroskopisk patologi. To
ting der gik igen: ”Det er for ringe at
der bliver skåret så meget i vores undervisning,” og ”Hvordan kan vi lære
at mikroskopere til en forelæsning?”
Der er ikke noget umiddelbart og endeligt svar på det første som heldigvis
heller ikke var et spørgsmål. Til det
andet spørgsmål er svaret at der er en
studiesal. Der er godt nok kun plads
til 25 studerende ad gangen og det må
indrømmes at præparaterne for
længst er faldet for aldersgrænsen,
men der er ikke ressourcer til at fremstille nye. Slet ikke når det er næstsidste hold der skal bruge dem.

DIALOG
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Studiet i selvstudium går snart i gang
for alvor, med risiko for en fordelingsplan der giver adgang til studiesalens

usynlige præparater mellem klokken
to og fem om natten. Forhåbentlig
nåede de studerende i Klinikudvalget

Københavns Kommune at nyde det
gode vejr da deres undervisning blev
aflyst. De har brug for at få ladt op.

SPECIALER FOR
DUMMIES

evner for patientkontakt. Et blik rundt
i sygehusvæsenet vil dog stadig afsløre
en mangel på stillinger inden for de
parakliniske specialer.
Klinisk mikrobiologi: Som ved alle
andre specialer er det pro et contra.
”Pro” for mikrobiologi må være parasitologien; intet andet speciale giver
samme muligheder for at låne kryb
med hjem til svigermorafskrækkelse.
Epidemiologi: Specialet for statistik- og
metodefreaks der af uransalige grunde
alligevel valgte at læse medicin. Karakteristisk for epidemiologer er at de
straks vil erklære denne tekst ugyldig grundet manglende evidens. På den
anden side har jeg endnu aldrig mødt
en artikel der fuldt ud fandt nåde for
epidemiologerne.
Almen medicin: I mange år var almen
medicin slet ikke et speciale, men dét
man blev hvis man ikke specialiserede
sig. Popularitet som almen mediciner
kræver nok at man ikke bare taler til,
men med, patienterne. Inden man
vælger dette speciale, bør man nok
overveje om det virkelig er SÅ interessant at høre om hr. X’s nycturi
(hvis ”ja” var det måske urologien,
man skulle have valgt). Stillingen som
alment praktiserende læger indebærer
i særdeleshed den magt det er at
skrive sygemeldinger. For de ”økonomisk interesserede” vil der således
være mulighed for ekstraindtægter ved
at imødekomme stud.med.’er som allerede måneder i forvejen fornemmede
at de ville få influenza ved eksamenstide.

Dermatologi: Det skudsikre speciale,
især som privatpraktiserende. Patienterne har det med ikke at blive helbredt, og de dør kun relativt sjældent
(og kun én gang pr. patient), så de
kommer igen og igen.
Klinisk farmakologi: Selve det at være
læge giver ordinationsret og dermed
”license to kill”. Antallet af
medicineringsfejl taget i betragtning,
kan der være en vis idé i at specialisere sig farmakologisk hvis man mener det alvorligt, altså vil slå sine patienter effektivt ihjel uden at årsagen
er alt for tydelig.

(Titlen refererer til den
studenterpopulation der tager denne
vejledning seriøst)

Semesteret er startet, og dermed er vi
alle rykket et skridt nærmere det endelige mål: Lægeautorisationen. Og
det uanset om man er på 1. eller 13.
semester (jep, gammel studieordning
er fakultetets solidt tilsidesatte stedbarn, men vi eksisterer endnu). Med
kandidateksamen kommer også de
dybere overvejelser om specialevalg.
Det er et uoverskueligt område som
kun vanskeligt lader sig penetrere
uden at afprøve fagene og specialerne
i praksis, men til assistance er her en
rent subjektiv (= modsat objektiv, red.)
beskrivelse af nogle af mulighederne.
Anæstesiologi: A er for ”Action Man”.
Specialet for dem der har hang til CVK
og lignende håndværk. Specialet er
også oplagt for pseudoodontologer og
skuffede otorhinolaryngologer idet en
del af arbejdet består i inspektion af
tandstatus og involverer kiggen-imund-og-hals i det hele taget.
Anatomi: Overraskende nok er anatomi ikke et speciale. Overraskelsen
består i at faget fylder så meget at det
føles at have specialedimensioner. Det
samme kan med en vis retfærdighed
siges om fysiologi.
Radiologi: Radiologi er et af de specialer der til dels er konstrueret for at
akkomodere læger med begrænsede

Uanset hvad: Pas på ikke at blive lektor, hverken klinisk eller universitær.
Kliniske lektorater indebærer tilsyneladende tvungent brug af slips, uanset de mere stilige butterflies. Mere
alvorligt
er
lektoraternes
utaknemmelighed – studenterne har
det med at falde i søvn under forelæsningerne (auditorierne er forsøgt indrettet uergonomisk for at forebygge
dette), og det har åbenbart været nødvendigt at indføre spiseforbud i lokalerne for at undgå meningstilkendegivelser der involverer æg og
rådne tomater.
Glædelig septemberstart!
Og tak til alle der uforvarende, direkte
eller ej, har lagt citater til.
Nadia Lander Landex, sem. No XI

ER DU EN KREATIV SJÆL
MED NOGET SJOVT/ALVORLIGT ELLER LIGNENDE PÅ
HJERTE?
SÅ LAV EN FED FORSIDE
TIL MOK OG TJEN 200 KR.
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