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Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! 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.

-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".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 18 årg. 30
udkommer

MOK
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.

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

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, 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) Undervisningsbygning 1.

2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg: Kantinerne.
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:Stacy Weber

Denne                               redaktion:

15.30 Med.
studenterråd
holder fællesmøde
i 1.2.15

16.00 GIM-møde i
lok. 9.2.3

20.00 P8'n viser
Mars Attacks og
Det Femte Element
- fede film !!
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3MOK & Studiet

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, studentersekretær
Træffetid:tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid:tirsdag 15.15 - 17.15
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:Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Sofie Andreasen, studentersekretær
Træffetid:Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid:dagligt 10.00 - 14.00

Redaktionelt
UNDSKYLD, MEN.....
Undertegnede vil hermed prøve at komme med en god undskyldning til IMCC om, hvorfor
deres sider på mystiske vis forsvandt fra sidste uges MOK. Se, nu er det sådan at der er
kommet frisk blod på redaktionen (velkommen Christophpher) med hvad det måtte medføre af
småvanskeligheder, men når vores sekretær/MOKbud/regnskabstrold samtidig kommer forbi
i nedtrykt stemning og meddeler at Vagtbureauet har fyret hende 14 dage før hendes 30-års
jubilæum (eller meddelt hende uansøgt afsked som der så lakonisk står i en lille notits i sidste
uges MOK), så  skal der ikke meget til at vælte læsset.
Nu kan vi jo godt forstå, at man en gang imellem er nødt til at sige folk op, men der er gode og
dårlige måder at gøre dette på, og det her rangerer højt oppe på skalaen, hvor ellers kun
TeleDanmark og Den Danske Bank befinder sig !
Vagtbureauet har et underskud, javel, men hvorledes dette er fremkommet melder historien
intet om, men man kan kun gisne om hvor Vagtbureauets bestyrelse har befundet sig i denne
sag. Med fare for at min subjektive holdning bringer mig i uføre, vil jeg dog påstå at det er/har
været en samling højtråbende amatører, der tér sig som professionelle men i virkeligheden
ikke har nogen som helst form for føling med hvad der kræves af at sidde i en sådan bestyrelse
- der er altså andet end højtbelagt smørrebrød indebåret i dette.
Hvorfor man ikke har rådført sig med Vagtbureauets personale om der var nogle, som ville gå
ned i tid bliver formentlig heller ikke besvaret. Og det er s'gu da også underligt, at der i
FADL's regi, er så mange forskellige bugnende kasser, så et evt. underskud ikke kan hentes
fra en af dem, samt så mange medarbejdere på de forskellige kredsforeninger og sekretariater,
der måske også var interesseret i at gå ned i tid.
Alt i alt en tåbelig skamplet på en arbejdsplads, der gerne vil fremstå som en af landets
fremmeste hvad angår medarbejderindflydelse og arbejdsmiljø - men Vagtbureauet har åben-
bart lagt sig i yderste højre bane i højredrejningen.

red./en sur torben

GRATIS TILBUD: -DUM DIG MINDRE PÅ STUDIET,
LÆS NEDENSTÅENDE

Vi har i studievejledningen fået en mærkelig fornemmelse af, at der er meget få der læser vores
indlæg. Det synes vi er synd.

Vi ved godt at vores indlæg kan virke kedelige og uoverskuelige, men vi bringer ofte væsent-
lige ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer,
nye SU- og orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat
gælder - 1997-udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offent-
liggjort i MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog!

Hvis du skulle have lyst eller behov for at læse alle MOK indlægene i deres �sammenhæng�
kan vi henvise til opslagstavlen udenfor studievejledningen, hvor de alle er at finde.

Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for ; UGE 10

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder Bemærkning

Mandag 10 - 13 13 - 14 Margit B. Skousen

Onsdag 16 - 19 15 - 16 Jes Braagaard D. 4/3 tager Palle

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Palle Rasmussen Møde ml. kl. 15-17

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato Træffetid TelefontidVejleder Bemærkning

Tirsdag 10 - 13 13 - 14 Jon Prause

OBS !!! Jon Prause behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : A) Christian Engell har orlov fra d. 2. Feb 1998 til d. 1. Sep. 1998 .
B) Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
      Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev 9 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. forsøg.  Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde 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

NYT OM SU!
-ja, det gælder også for dig

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Den nye reform omfatter alle
studerende der er begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.  Stude-
rende der er begyndt på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedre-
gel ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet af �den gamle SU-
ordning�.

Det nye består i, at fjumreklip bliver erstattet af tillægsklip, og studieaktivitets-
kravene bliver lempet.  Derudover er der kommet nye regler i forbindelse med barsel.

Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret
studietid (77 klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse, minus de klip de har brugt til
videregående uddannelser.  Alle os andre får erstattet vores fjumreklip med tillægsklip, som er
klip man kan bruge sidst i uddannelsen.  Man skal ikke søge om at få tillægsklip.

Du skal ikke længere til at søge om at få udløst fjumreklip ved dumpet eksamen eller
hvis du ikke er fagligt forberedt til at kunne gå til eksamen.  Istedet bruger du videre af dine
tildelte klip og kan i sidste ende bruge af dine tillægsklip.  Det forholder sig desværre stadig
sådan, at hvis man har kunnet afmelde klip, bruger man de opsparede klip før man kan gå
igang med at bruge sine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kunnet
framelde 4 klip.  Han dumper desværre en eksamen og bliver forsinket ½ år.  I sidste
ende bruger han derfor 2 tillægsklip.

Lempning af studieaktivitetskravene går ud på, at det nu bliver tilladt at være 1 år
forsinket, før man bliver erklæret inaktiv.  D.v.s. Stipendiekontoret først kontrollerer at du har
bestået eksamen 1 år efter du har fået udløst almindelige SU-klip svarende til det normale
eksaminationstidspunkt. Stipendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat,
men kun om du har bestået eksamen.

Har du født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan
du vælge at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udløses i perioden fra
2 måneder før fødslen til 6 måneder efter).  Som mand kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip
hvis du får barn 1/1/96 eller senere. Dem kan du også få som dobbeltklip.

De nye regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret at admini-
strere, så du kan for en gangs skyld glæde dig over afbureaukratisering!  Hvis du har yderli-
gere spørgsmål om hvordan reformen får indflydelse for dig, er du velkommen til at komme
forbi Studievejledningen.
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Fase I
OSVAL I FORSIDER

Mandag den 2. marts udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres
i udfyldt stand.

Fase II
OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets OSVAL II opgaver,
hvis du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret, og først skal til eksamen i et senere
semester, skal du bare aflevere forsiden når du har fundet en vejleder og besluttet dig for et
emneområde.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din forside, så se at få det gjort snarest!
Forsider kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor forsiden også skal afleveres
i udfyldt stand.

FASE-II SEM. STARTS FEST
Lørdag d.14 marts kl. 21:30

Kære MOK-læsere,
selvom I ikke er FASE-II�ere, er der med sikkerhed en del undren iblandt jer om, hvorfor
bagsiden er så kedelig. Det er fordi vi i festudvalget mangler arbejdskraft , så kan fest-
interesserede 2.dels studerende ikke for helvede ikke møde op og give en hånd. Til sidste
møde var vi 5 studerende, og det giver nogle satans lange vagter, a lá dem man får hos FaDL.
Vi mødes de næste to torsdage den 5.og 12. klokken 16:00 og planlægger festen så kom dog;
festen skulle helst kunne løbe af staben med pomt og pragt.

Derfor sælges der billetter til følgende forelæsninger:

Onsdag d. 11. til 8.sem. til farma og vid. teori
Fredag d. 6. til 10. sem. sanse
Mandag d.9. til 11. sem pat.
samt
Tirsdag d. 10.og torsdag d. 12. i studenterklubben fra 15:00-17:00 for dem, der enten ikke
dukkede op til undervisningen eller der havde bedre ting at tage sig til.

Billetter koster 30,00 danske kroner stykket.
Kjærligst og på gensyn
Peter Roy Kirkegaard
8.sem. KAS-Gen.
Spørgsmål kan stilles på: 39290015 til oventegnede.

Studietilbud

DANISH SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY

Lecture

The Role of Receptors in Determining Coronavirus Species Specificity

Kathryn Holmes
Department of Microbiology, Health Science Center,
University of Colorado, Denver CO 80262, USA.

Monday March 16, 1998 kl. 16.30 - 18.30
Dam auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3, Copenhagen N.

Organizers/chairmen: Ove Norén and Hans Sjöström

Abstract: Coronaviruses are enveloped plus strand RNA viruses that cause disease in man
and domestic animals.  Each coronavirus causes disease in only one species.  A very important
factor affecting the species specificity of coronaviruses is the interaction of the viral envelope
glycoprotein S with its cellular receptor glycoprotein.  Cellular receptors for two groups of
mammalian coronaviruses have been identified.  Aminopeptidase N (APN) serves as a recep-
tor for group 1 coronaviruses.  Human coronavirus HCV 229E uses human APN, but not
porcine APN.  The porcine coronavirus TGEV uses porcine APN, but not human APN.
Feline APN can be utilized by several coronaviruses. Mouse hepatitis virus (MHV), in
coronavirus group 2, uses an unrelated glycoprotein, murine biliary glycoprotein as its cellular
receptor.  Our group has studied the molecular determinants of the viral spike glycoproteins
and the cellular receptors that affect receptor specificity.  We are interested in how coronaviruses
adapt to species specific receptors during evolution. Our recent studies with MHV show that
mutants that develop in persistently infected cultures can have markedly different species
specificity than the wild type viruses, and that the mutations map to the viral S glycoprotein.
The mutation and selection of host range variants of viruses during infection plays an important
role in the emergence of new virus diseases.

SKOLARSTIPENDIAT -EN ANMELDELSE

Du har måske set nogle annoncer i MOK, hvor der averteres efter �scholarstipendiater�,
�forskningsstipendiater� eller �forskningsinteresserede� men været i tvivl, om det var noget
for dig. Du har måske også hørt nogle tale om, at �forskning gavner karrieren på lang sigt�,
måske er du bare interesseret i selv at fordybe dig i et kompliceret område, selv at producere ny
viden, i stedet for blot at lære et defineret pensum udenad.

Jeg har nu brugt at år som skolarstipendiat, med de tilhørende op- og nedture. Jeg har talt med
andre scholarstipendiater om deres erfaringer, og jeg har set resultaterne af alle anstrengel-
serne. Derfor vil jeg gerne videregive nogle af egne og kollegers erfaringer til dig, der overve-
jer at pausere i det skemalagte studium for at prøve kræfter med noget mere selvstændigt.

Mit scholarår forløb på gynækologisk/obstetrisk afdeling 537 på Hvidovre Hospital, under
overordnet ledelse af professor Bent Ottesen. Jeg arbejdede med in vitro undersøgelser af
kønssteroidhormon substitution og vasculær funktion i en dyremodel (laboratorieforskning).
Projektets rammer var i forvejen udstukket, medens indholdet skulle defineres af mig. Meto-
derne var i forvejen valideret, laboratoriefunktionerne var optimerede, og den tilknyttede
laborant erfaren i de praktiske procedurer. Ud over professor Ottesen havde jeg en direkte

vejleder og sparringspartner stud. Ph.D. Torur Dalsgaard, der havde lavet lignende undersø-
gelser, dels som scolarstipendiat, dels under sine Ph.D. studier. Foruden de direkte og over-
ordnede vejledere bestod forskningsgruppen af andre Ph.D. studerende og afdelingslæger,
der hver i sær belyste hormonbehandling og cardiovasculære sygdomme ud fra kliniske-,
epidemiologiske-, og laboratoriemæssige vinkler. Det gav, både i det daglige og ved møder og
kongresser, et mere komplet billede af forskningen inden for området.

Det første halvår af opholdet bestod i metodeoplæring, litteraturstudier og udarbejdelse af
protokol og pilotprojekt. Derefter metodekursus i Aarhus sammen med forskere fra mange
andre europæiske lande, og herefter de egentlige forsøg. Andet halvår gik med
resultatbeabejdning og skrivearbejde, der nu er mundet ud i en OSVAL II samt en artikel, og
en helt anden indsigt i og erfaring med forskningsarbejdet, end nogen forelæsning nogen
sinde vil kunne give.

Opholdet har givet en stor detailindsigt i et tilsyneladende lille område, været en stor udfor-
dring både fagligt og menneskeligt og sat studiet i nyt perspektiv. Jeg husker en tegning i
russangbogen, med en der gravede et dybt hul ledsaget af en tekst i stil med �Jo dybere du
graver jo smallere bliver horisonten�. Dette er ikke en naturlov. Et år med fordybelse kan også
betyde, at horisonten udvides, viden fra kurser jeg før ikke forstod relevansen af, havde jeg
pludselig brug for, samarbejdsevner over faggrænser blev afprøvet, evnen til at kombinere
individuelt arbejde med gruppens blev udfordret.

Andre har været knap så heldige med deres ophold. De har i højere grad været overladt til dem
selv, haft projekter hvis metoder var utilstrækkeligt udviklede og validerede og p.g.a. at der var
tale om klinisk forskning, haft problemer med at få personalet på sengeafdelingerne til at
samarbejde.

Hvis du kunne tænke dig at prøve noget andet end det vanlige studium, prøve et være en del
af et team i hvilket du har dit eget felt, hvor du bidrager til et større hele og bliver taget alvorligt
som medarbejder, så søg et scholarstipendiat. Men find for din egen skyld et veldefineret
projekt, helst med en direkte vejleder/sparingspartner/samarbejdspartner, og ikke blot en vej-
leder hos hvem du kan komme i audiens hos to gange om året. Find et projekt, hvor du ikke
selv skal udvikle og validere metoden, for det tager helt sikkert mere end et år og kræver nogen
erfaring. Pas på kliniske studier, det er ofte svært at få det nødvendige patientantal igennem, og
det kræver ofte også stor kompliance fra øvrige personalegrupper, hvilket kan tage nogen tid
at opnå.
Lønnen som scholarstipendiat svarer til SU + fribeløb dvs. 8.200 kr før og 6.100 kr efter skat.
Yderligere spørgsmål eller gode råd, ring: 38 19 08 42

Christian Rifbjerg Larsen
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DANISH SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND
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Nobel Prize 1997 Lecture

ATP synthesis by rotary catalysis.

John E. Walker
  Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Hills Road, Cambridge, CB2
2QH, UK

Thursday March 19, 1998, kl. 20.00
Lundsgaard auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3, Copenhagen N.

Chairman: Peter Leth Jørgensen. Organizers: Biokemisk Forening og Biologisk Selskab.

John E. Walker and Paul D. Boyer, University of California, Los Angeles, USA received half
the Nobel Prize in Chemistry 1997 for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying
the synthesis of adenosine triphosphate (ATP). Boyer and his co-workers have proposed, on
the basis of biochemical data, a mechanism for how ATP is formed from adenosine diphosphate
(ADP) and inorganic phosphate. Walker and his co-workers have established the structure of
the enzyme and verified the mechanism proposed by Boyer.
John E. Walker made his first studies of ATP synthase at the beginning of the 1980s. His
starting point was that a detailed chemical and structural knowledge of an enzyme is required
to understand in detail how it functions. He therefore determined the amino acid sequences in
the constituent protein units. During the 1990s he has collaborated with crystallographers to
clarify the three-dimensional structure of ATP synthase. So far, the structure of the enzyme�s
F1 part has been established. Walker�s work complements Boyer�s in a remarkable manner
and further studies based on this structure demonstrate the correctness of the mechanism
proposed by Boyer.
John E. Walker was born 1941 in Halifax, Great Britain. He received M.A. and Dr.Phil. at
Oxford University, Great Britain. Since 1982 Walker has been Senior Scientist at the Medical
Research Council Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Great Britain. He was elected
to the Royal Society, London, in 1995.

Studiet, Annoncer & Indre Organer

BØGER SÆLGES:

FASE II:

Miljø & arbejdsmedicin:
Grandjean, P: Miljø, sundhed og samfund 1 udg. 1991, som ny, kr. 280,- (nypris kr. 388,-)

Klinisk socialmedicin:
Michelsen, N. m.fl.: Klinisk socialmedicin 1 udg. 1992, som ny, kr 270,- (nypris kr. 371,-)

FASE I:

Fysiologi:
Ganong, W.F.: Rewiew of Medical Physiology 15 udg. 1989, kr. 200,-

Anatomi:
McMinn, R.M. H. et al.: A Color Atlas of Human Anatomy 2 udg. 1988, kr. 200,- Fotografier
af præparater, god til spot.

Henvendelse: tlf. 31353507

Annoncer

BØGER SÆLGES:

Peter Elsass: Sundhedspsykologi 170,-
Lars Juul m.fl.: Farmakologi -et kompendium 150,-
Sociale Ydelser 1997 20,-
Niels Michelsen m.fl.: Klinisk Socialmedicin 270,-
Rubin & Farber: Pathology, 2th edition (ubrugt) 400,-

Henvendelse
Casper Claudius Petersen, Tlf.: 31 35 38 84

ER DU INTERESSERET I AT FORSKE?

Hvis du kunne tænke dig at lave forskning og er på fase II, kan vi tilbyde dig et projekt med
vejledere og scholarstipendium, lige til at gå i gang med, efter en kort oplæringsperiode. Vores
forskningsområde er vasoaktive stoffers virkning på den vasculære funktion, og vi holder til
på Gynækologisk Forskningslaboratorium, Gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Pro-
jektet vi tilbyder er velegnet til OSVAL II og eventuelt en puplikation. Vi forstiller os at du
starter hurtigst muligt.

Stipendiet svarer til 8.189 kr./md. i et år

Nærmere oplysninger fås hos læge, klinisk assistent Tor Dalsgard 36 32 35 21 /  psn. søger
5427 eller hos professor Bent Ottesen 36 32 27 26 / 36 32 36 32 personsøger 5955. Du er også
velkommen til at komme forbi, adressen er Hvidovre Hospital, Kettegaard allé 30 2650
Hvidovre, (Bus linie 16)

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

til skanning af knoglemineral (DEXA) i den lumbale ryg. Dette skal danne grundlag for et
såkaldt normalmateriale.
Undersøgelsen er en mild røntgenundersøgelse med en minimal stråledosis (<0,01 mSv). Der
er ingen bivirkninger eller gener.Vi skal bruge mænd. Disse må ikke lide af medicinsk sygdom
(eller tage medicin), som medfører dårlig knoglekvalitet (leversygdom, short bowel syndrom,
IDDM, svær osteoporose, Rheumatoid artrit, steroid forbrug).
Der vil være mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste, samt andre eventuelle udgifter.

Hvis du er interesseret i at høre mere, bedes du at kontakte:

Christian Wong, klinisk assistent
Rigshospitalet, Ortopædkirurgisk afdeling
Tlf. (arb) 35453456 (mellem 8 og 16)

MERE ARBEJDE TIL SPV-VAGTER?

- Vil du nogen sinde have muligheden for at ringe på chancen igen for at få en vagt?
- Vil du gerne kunne tjene mere end de 1500, du kan få for tre vagter på en fortsat opskrivning?

Der er i den sidste tid kommet flere bestillinger ind fra bl.a. plejehjem og hjemmepleje, som vi
normalt ikke betjener, men er DU som SPV-vagt interesseret i dette arbejde, eller i at arbejde
i al almindelighed?
Det vil vi gerne vide, så svar venligst på nedenstående spørgsmål og aflever siden i kassen i
kantinen, så deltager du samtidig i lodtrækningen om en flaske god rødvin.

JA: Jeg vil være godt fast vagt hos en døende i dennes private hjem. Personlig pleje af
kun én, og samtale med en døende skræmmer mig ikke.

JA: Jeg synes det er i orden at arbejde for sin løn, også selvom det er på et plejehjem. Og
du ved godt, hvad vi mener!

Nej: Jeg føler ikke, at jeg kan overskue at sidde alene ved en døende i dennes hjem.

Nej: At arbejde på et plejehjem er et hestearbejde og altså ikke noget for mig som SPV�er.

Navn: Semester:

Vinderen bliver offentliggjort i næste nummer af MOK.

På KKR�s vegne Emil og Margrethe.

FADL

Fase II anden del
KÆRE ALLE MEDICINSTUDERENDE PÅ FASE 2

Kender du ikke udmærket fornemmelsen af i den kliniske hverdag at blive tildelt en opgave -
�vil du ikke lige lægge den venflon på stue 7 ?� - som du faktisk ikke føler dig helt sikker i ?
Ville det ikke være rart at kunne dumme sig eller være usikker uden at have en læges eller
patients øjne rettet imod sig ?
LKF er netop et sådant sted, hvor du som studerende kan komme næsten døgnet rundt og øve
dig i det, du har brug for, i den tid, det tager. Til at hjælpe dig er der 12 ansatte, som selv er
medicinstuderende og trænede i de kliniske færdigheder.
Følgende er blot eksempler på, hvad det er muligt at blive knusende sikker i ved at øve sig her
på stedet:
· sutur
· knudebindingsteknik
· venflonanlæggelse
· kateteranlæggelse
· genoplivningsteknik
· gynækologisk praksis
Desuden har vi en PC-sal med 14 computere, hvortil hører et væld af interaktive CD-rom-
programmer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi. Altsammen kan benyttes
kvit og frit af alle fase 2 studerende uanset semester og kliniksted.

Åbningstider
Hverdag Weekend

PC-salen 13-21 10-18
Laboratorierne
Øvede (alle dage) 16-21 10-18
Uøvede (kun tirs- & torsdage) 16-21 ¸
For at undgå ventetid, bedes I ringe og bestille tid på hverdage mellem kl. 13-18 eller week-
ends mellem kl. 10-18 på tlf. 3545 5407.

Gynækologi-træning

Som et helt nyt tilbud til alle fase 2 studerende afholder vi undervisning i forskellige færdig-
heder hver uge (torsdage fra 16-18 og 18-20) på LKF.
I denne uge har du mulighed for at lære, hvordan man binder verdens flotteste knuder (en- og
to-håndsknuder), syr episiotomier, laver en mamma undersøgelse og laver en fejlfri
gynækologisk undersøgelse. Er du interessseret i at øve dig i noget af ovenstående, skal du
ringe til LKF senest onsdag d. 4.3.98 og melde dig til. (Husk der er begrænsede pladser!)

Venlig hilsen

Studentermedhjælperne.



6 Vagtbureauet meddeler
OMLÆGNING AF FORSKUD FRA 2.
MARTS 1998

Som tidligere varslet i MOK bliver proceduren for udbetaling af forskud nu ændret med
virkning fra 2. marts. Der er ikke længere personaleressourcer til at fortsætte den meget
tidskrævende måde at udbetale forskud på, som er gældende idag.

Fra den 2. marts 1998 skal du, hvis du vil have forskud på din vagtløn, selv udfylde en
formular på Vagtbureauet med alle relevante oplysninger, vedlægge de relevante lønsedler og
lægge det i en speciel bakke/kasse. Hvis du er på hold og derfor ikke kan vedlægge styrke-
listen, angiver du blot hvilke vagter, der tages forskud på.

Bakken/kassen tømmes en gang ugentligt (onsdag kl. 12.00), hvorefter papirerne behandles.
Hvis du har afleveret papirerne i udfyldt stand senest onsdag kl. 12.00, vil dit forskud være til
rådighed på din bankkonto den følgende torsdag.

Der udbetales ikke forskud pr. check mere med virkning fra den 2. marts.

UDBETALING AF FERIEPENGE OPTJENT I 1997

Vagtbureauet har i uge 9 udsendt FERIEPENGEKORT for det ferieår, der starter 1. maj 1998.
Hvis du ikke har modtaget FERIEPENGEKORT, så kontakt Vagtbureauet.

UDBETALINGEN

Hvis du vil have feriepenge udbetalt i 1. feriepengekørsel, skal dit feriepengekort være Vagt-
bureauet i hænde senest onsdag den 25. marts 1998. Dine feriepenge vil derefter være til
rådighed på din konto torsdag den 2. april.

Derefter køres der feriepengekørsler hver anden uge:

- Aflevering af feriepengekort ULIGE uger torsdag inden kl. 10.00
- Udbetaling af feriepenge LIGE uger om torsdagen

NB! Hvis dit feriepengebeløb er UNDER 500 kr., er pengene til disposition onsdag den 2.
april. Vagtbureauet skal ikke have disse feriepengekort tilsendt!

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ VAGTBUREAUET

Som led i besparelserne og deraf færre medarbejdere på Vagtbureauet indføres nye åbnings-
tider på Vagtbureauet. Disse træder i kraft pr. 2. marts 1998, og fra Vagtbureauets side må vi
henstille til, at åbningstiderne respekteres.

Mandag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00

Tirsdag: LUKKET

Onsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00

Torsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00

Fredag: LUKKET

Samtidig skal I være opmærksomme på, at mandage i ULIGE uger er lønningsmandage,
hvilket betyder, at der er meget travlt på Vagtbureauet. Når der bliver færre ansatte på Vagt-
bureauet, bliver lønningsmandagene endnu mere travle!

SPV - VAGTER

Ugestatistik for ugen: 23/2 - 1/3-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt      %
07-15
bestilt   9  6  7  8  10  23  14  77
07-15
udækket  0  0  0  0  0   0  0  0        0
15-23
bestilt  20  14  17  18  22  11  15  117
15-23
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0        0
23-07
bestilt  18  14  17  23  21  11  12  116
23-07
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0        0
ialt bestilt  47  34  41  49  53  45  41  310
ialt
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0        0
dæknings
%  100  100  100  100  100  100  100

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

VT - VAGTER

Ugestatistik for ugen:   23/2 - 1/3 - 1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige
hold  2  0  0  0  1  4  4
arbl.
vagter  7  5  0  0  2  7  13  34
planlagte
vagter  21  21  21  21  21  21  21  147
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.

Antal planlagte vagter i ugen: 147
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 34
Arbejdsløshedsprocent: 24 %

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE
uge 10

Træffetider:
OBS: Der er kommet nye åbningstider på Vagtbureauet. LUKKET både Tirsdag og Fredag
for personlig henvendelse. Vagtchefernes træffetider forbliver uændret.

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Fredag 13 - 14 (Kun telefonisk henvendelse)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
________________________

Meddelelser om vagtsituationen:
Vagtsituationen er som det ses af vagtstatistikkerne meget svingende. Der er således i øjeblik-
ket meget VT-arbejde både på hjemme, afdelings og flyverholdene, ligesom det er flere nye
hold i bestilling. Helt så lyserødt ser det ikke ud med de løse SPV-vagter i hospitalsregi. Der
er dog muligheder for at skaffe vagter i blandt andet hjemmeplejen. Her vil arbejdet bestå i
blandt andet pasning og omsorg af terminale patienter i eget hjem. Dette er et nyt vagtområde,
hvorfor Vagtcheferne gerne vil have en tilbagemelding fra vores medlemmer om denne type af
arbejde. Dette skal helst gøres skriftligt.
________________________

Arbejdsskader:
Det sker jo desværre med jævne mellemrum at vores medlemmer pådrager sig en arbejds-
skade. Hvis du skulle være uheldig så husk at få skrevet en arbejdsskadesanmeldelse. Det er
din sikkerhed det kommer an på. Du skal ikke spille superman eller superwomen - Ingen vil
takke dig for det. Når du udfylder en arbejdsskadesanmeldelse så husk at du skal have et kopi
af anmeldelsen. På visse hospitaler skal den forbi stedets �Sikkerhedsudvalg�, som så sender
dig kopien.
En af vores opgaver som vagtchefer er, at sikre dig tilfredsstillende arbejdsbetingelser. Derfor
vil vi meget gerne have henvendelser, hvis du på din vagt oplever noget som ikke �går efter
bogen�. Vi vil selvsagt meget gerne have et overblik over, hvilke typer af skader vores
medlemmer kommer ud for. Dette kan vi imidlertid kun gøre, hvis du sender os et kopi af din
arbejdsskadesanmeldelse.
________________________

Hygiejniske principper:
Efter ønske fra vores brugere er her lige en lille opsang fra vagtcheferne omkring emnet
hygiejne. Der er desværre en del af vores medlemmer som har glemt alt hvad der lærte på SPV-
kurset omkring hygiejne. Er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig, så læs afsnittet i SPV-
bogen igen.
PAS PÅ DIG SELV - ingen andre gør det!!!! Husk Handsker ved bl.a. mundpleje, sårpleje og
kontakt med urin og afføring. Gør ikke som de andre, men hvad der er rigtigt.
________________________

Nye ringetider på opskrivningen:
På grund af omstruktureringer og nedskæringer i vagtafdelingen er der sket en ændring i
ringetiderne. Det som tidligere var en dårlig ringetid, kan i dag godt være en god.
Der kommer yderligere oplysninger om dette i de efterfølgende udgaver af MOK.
Ligeledes vil der være større travlhed i vagtafdelingen. Der er bedst tid til opskrivninger og
spørgsmål fra kl. 6-8 om morgenen og kl. 15-18 om eftermiddagen. Hjælp vagtafdelingen og
ring i disse tidsrum- TAK
________________________

Til alle Ventilatører på VT-flyverhold med over 100 VT-timer.
Når du er på vagt og patienten er egnet til at have følgevagt med på (se nedenstående retnings-
linier) bedes du gøre følgende:
Check med patienten, evt. pårørende og altid afdelingen om det er OK, at der kommer en
følgevagt ud til dig. Ring derefter til Vagtbureauet og sig, at du kan have en følgevagt med.
HUSK hvordan det var, da du engang selv skulle have dine følgevagter.
DU kan være en kæmpe hjælp for dine nye kolleger, hvis du gør den lille indsats som
beskrevet ovenfor.
GIV de nye VT-ere en hånd med på vejen.
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Regler for afvikling af VT-følgevagter:
En Ventilatør skal have 100 VT-timer, for at kunne have en følgevagt med.
Man skal have 4 følgevagter á 3 timer.
Man kan holdsættes efter 3 følgevagter.
Alle patienter skal være intuberede eller tracheostomerede (ingen krav om respirator).
Man kan afholde 2 følgevagter i træk. ( 6 timer).
Man skal møde 2 timer før på sin første vagt.
Følgevagter kan afholdes på VT-flyverhold, P-dialyseholdet og Afdelingshold.
Man må tage på Følgevagt efter den 3. kursusdag. (VT-kurset er nu på 2 hverdag og 3 hele
lørdage)

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

(Den er god nok, vi er fra den 1. marts 1998 to vagtchefer!!)

ANNONCER

Hjemmedialysehold i Ølstykke
Hjemmedialysehold 4222 søger 1 nyt medlem til indsupplering snarest muligt.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering under dialysen samt afslutning. Der køres
dialyse i hjemmet hver onsdag og fredag i dagtimerne.
Pt�en er en meget sød og rar dame, der har kørt hæmodialyse i næsten 20 år.
Nuværende er vi 2 på holdet i slutningen af studiet, og tager hver 2-6 vagter pr. måned,
afpasset efter eksamener

Der kræves
Hæmodialyseerfaring m. AK10 / 100
at du er fleksibel
at du kan tage 2-6 vagter pr. måned
at du min. kan være på holdet i 1 år

Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transportgodtgørelse, og der er mulighed for at læse på
vagten. Lønnede følgevagter efter behov (normalt 1-2)

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte Katja på 33 15 45 18 for at høre nærmere.

Ansøgning til Vagtbureauet senest torsdag den 5. marts kl. 12:00

Hjemme VT-hold 4699
søger 2 nye medlemmer.

Holdet passer en ældre mand der er respiratorbruger.

Vagterne ligger udelukkende som 10-timers nattevagter.

Ansøgningskrav:   Min. 150 VT-timer.
Du skal kunne ta� 3-6 vagter pr. måned.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Asger Larsen tlf. 32 95 52 02

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. marts 1998 kl. 12.00 til VB.

Hæmodialyse
Hold 4202, Herlev søger 2  stikkelystne medlemmer til oplæring marts.

Vi er et lille hold på 7 medlemmer, der kan lide at arbejde selvstændigt og være fri for
nattevagter. Vi fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får hvert måned
et meget variende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi alt sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation og almen
forplejning undervejs i den 4 timer lange dialyse.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger et medlem, der er interesseret i mange
vagter og stor flexibilitet.

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

Krav: - 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.)
- flexibilitet
- skal kunne starte øjeblikkelig

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejske/student.

Ansøgningsfrist: Fredag 6. marts 1998 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: Tirsdag den 11. marts fra kl. 13.30 på Hæmodialyseafd., Her-
lev.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Casper Claudius Petersen, tlf. 31 35 38 84.

Og husk så: Herlev er ikke så langt væk, som du bilder dig ind!
Du bliver en rasende dygtig kliniker!
Du vil lære at stikke bedre end selv den berygtede anæstesisygeplejerske!

NYT Hjemme VT-hold 4608

søger 7 medlemmer

Holdet skal pleje en dreng på 2 år med Down�s syndrom, som er tracheostomeret. Han er en
velfungerende og velstimuleret glad dreng. Vagterne er nattevagter fra kl. 20.00 til 08.00, alle
ugens nætter, og foregår i hjemmet hos familien, som bor i omegnen af Roskilde. I en tidligere
annonce var transportgodtgørelse nævnt; denne bortfalder da familien har oplyst ny adresse
indenfor Københavns amt. Det skal dog nævnes at transporttiden fra Københavns hovedba-
negård max. er 40 min.

Du skal kunne tage 5 vagter om måneden og kunne deltage i det stiftende holdmøde fredag den
6. marts kl.14.00 på Vagtbureauet.

Kvalifikationer: 150 VT-timer. Ansøgere med BVT-kursus og børne erfaring vil blive fore-
trukket.

Ansøgningsfrist:Onsdag den 4. marts kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Efter kl. 14.00 kan ansøgerne kontakte Vagtbureauet m.h.t. holdsætning.

Yderligere information, kontakt Vagtcheferne.

Kardiologihold RH 4101 søger 2 nye kardiologiske assistenter og
1 ny ventilatør.

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

Stillingen som ventilatør
Ventilatørerne dækker fast aften- og nattevagter. Desuden dagvagter efter behov. Rekruttering
af nye obs�ere 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 respira

torfunktionerne
� Klargøre patientstuer, herunder klargøring af overvågningsudstyret.
� Reagere adækvat på kurver og værdier på overvågningsudstyret.
� Ved hjertestop at konstatere, alarmere samt starte basal genoplivning

For at komme i betragtning er du:
� På fase 1.
� Studieaktiv: Der vil til ansættelsessamtalen blive aftalt en deadline for din færdiggø

relse 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 nedpriorite

ring på andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
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.

Stillingen som kadiologisk assistent:
 Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
� Færdig med fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (forventeligt 10-15 vagter/md), også i

eksamensmånederne
� Indstillet på at blive på holdet med det pågældende vagtgennemsnit til mindst april

2000.
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som obs�er

ikke må være på andre hold.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
Oplæringen af obs�ere består af 24 nattevagter og 2 aftenvagter. Alle oplæringsvagter er
lønnede.

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. 4./3.-98 kl. 12.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag d. 4./3.-98 om aftenen.
Første holdmøde vil være tirsdag d. 10./3.-98 kl 17.00.

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Lars H. Sørensen på   3582-0807 eller    3545-2875.

Vagtbureauet meddeler
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MSR-side nr. 2 • 4. marts 1998 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

Fællesmøde
Tirsdag den 10. marts 1998

Kl. 15.30 i Mødelokalet (1.2.15)

– Der serveres kaffe, the og kage til mødet. –

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Tilbagemelding fra semestrene
4. Studienævnsmødet 11/3-98
5. Årsmøde i LMS
6. Eventuelt

Ad 5: Studenterrådet er i år vært for Årsmødet i
Landssammenslutningen af Moderate Studenter
(LMS) – der er en af de to landsorganisationer,
vi er medlemmer af. Årsmødet afholdes på
Panum i dagene 27.-29. marts 1998.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Formand for Det Medicinske Studenterråd

Referat af sidste
fællesmøde

Afholdt den 27. februar 1998 kl. 16.00.

Tilstede
Bue, Birgitte, Simon, Peter, Katrine, Maria, Robert
og Lisbeth (fra kl. 17.30).

Meddelelser
Aktive i studenterrådet bedes kontrollere, at deres
oplysninger i MSR-adresselisten på hjemmesiden
er korrekte.

Simon: Danske Studerendes Fællesråd (en
af vores landsorganisationer, red.) afholder
Temakonference i dagene 6.-8. marts 1998 på
RUC. Tilmelding sker gennem Studenterrådet,
som også afholder alle udgifter for deltagere.

Simon: Forenede Studenterråd er ved at
indgå en aftale med Diners Club, der gør det
muligt for studerende at få et Diners kort (incl.
kreditmulighed på 10.000 kr.) med op til 370 kr.
rabat. I aftalen er "kreditvurderingen" erstattet
af et krav om bestået 1.årsprøve for den
studerende

Bue: Der har været afholdt Bogmarked
succesfuldt. Omsætningen var på ca. 50.000 kr.
Der skal fremover arbejdes på at sikre bedre
kontakt til fase II-studerende, idet disse ikke altid
får afhentet deres bøger og profit (til tiden).

Studenterrådet har modtaget svar fra en
henvendelse til Fysiologisk Institut vedr.
oversigsforelæsninger. Instituttet udtaler, at
oversigtsforelæsningerne spares bort, fordi

studerende alligevel kun møder op, fordi de kan
genkende stoffet (...)! Der er ingen grund til dob-
belt undervisning, hvorfor disse forelæsninger
droppes.

Nyt fra semestrene
Louise: På 5.semester har "9. hold" problemer.
De får konstant aflyst deres undervisning, får de
ringeste undervisere og de dårligste lokaler. I det
hele taget synes planlægningen af disse "sidste
hold" på semestrene at være under al kritik.

Birgitte: På 7.semester virker forholdene
ganske kaotiske. Der er mange aflyste kliniske
undervisningstimer, og underviserne går ofte tidligt
fra undervisningen (når deres biiiiiiiipper hyler).

Studienævnsmødet
Der skulle udpeges studerende til udvalg under
Studienævntet for Medicin. Dette blev gjort (se
oversigt andet steds på MSR-siden).

På studienævnsmødet den 18. februar
1998 skulle det nye forslag til Studie- og
eksamensordning behandles. Til denne var der
indkommet flere høringssvar fra fakultetets
institutter. Institut-ønskerne synes i al for høj grad
at være indført i det foreliggende forslag til Studie-
og eksamensordning. Høringssvaret fra Det
Medicinske Studenterråd var derimod ikke
indarbejdet! Mange af høringssvarerne kræver
fagspecifikke eksamener og er generelt mod-
stridende med de principper hele arbejdet med
revisionen af studieplanen har bygget på.

Efter en lang diskussion enedes vi om, at
Studenterrådet i studienævnet vil stemme mod det
foreliggende forslag til eksamensplan, hvorimod
resten af forslaget kan accepteres – med
undtagelse af afsnittet om syge- og reeksamen,
hvor vi henviser til Studenterrådets eget
høringssvar.

På studienævnsmødet lykkedes det at argu-
mentere for Studenterrådets synspunkter.
Således bliver der nu udformet en tekst, hvori
mange detaljer udskydes til senere
forhandlinger, og hvor afsnittet om
eksamenerne er ændret (red.).

Referatet blev taget af Robert W.Jørgensen og
er senere renskrevet af Simon Serbian.

SS

Nye udvalg

Studienævnet for Medicin har nu nykonstitueret
udvalg for en række forskellige områder. Her
bringes en oversigt over udvalgene med stud.rep.

Koordinationsudvalget
Udvalget er koordinerende mellem fakultetets fem
studienævn for medicin, odontologi, humanbiologi,
ph.d. og folkesundhed.
Studenterrepræsentant: Simon Serbian

Ruskursusudvalg
Udvalget fungerer som en form for samar-
bejdsgruppe mellem studienævnet som den
formelle arrangør af ruskurserne og rusvejlederne
som den reelle.
Studenterrepræsentanter: Louise Isager og
Bue Juvik

Dispensationsudvalg
Udvalget forbehandler ansøgninger om dispen-
sationer og meriteringer til studienævnet.
Studenterrepræsentanter: Rikke Reinsmark og
Henrik Stæhr Jensen

Pædagogisk arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen har arbejdet tidligere med pæda-
gogisk uddannelsesprogrammer for nyansatte
lektorer og adjunkter. Gruppen kan dog også
behandle generelle pædagogiske principper mv.
Studenterrepræsentant: Klare Naver

International arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen kan f.eks. arbejde med udveks-
lingsaftaler og meriteringer samt fremmedsproget
undervisning.
Studenterrepræsentanter: Birgitte Schou Rode
og Maria Glumby

Evalueringsudvalg
Udvalget behandler evalueringen af de forskellige
fag mht. skemaer og konsekvenser af resultater.
Studenterrepræsentanter: Birgitte Schou Rode,
Katrine Bagge Iversen og Jens-Ulrich Jensen

Kvalitetssikringsarbejdsgruppe
Arbejder med kvalitet af de kliniske afdelinger.
Studenterrepræsentant: Louise Isager

SS

Årsmøde på Panum
LMS holder Årsmøde 27.-29.marts på Panum.
Hovedtemaerne er fremtidens
uddannelsessystem – bachelorer, parallelt
kompetencesystem, nye uddannelses strukturer
– og (een) ny landsorganisation.

Det Medicinske Studenterråd
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IMCC
IMCC

Skæbnesvangert!
Informationsmøde for 1. (og 2.) semesters-studerende om dissektionstur til Brno, Tjekkiet i
sommeren �98 foregår i FADLs lokaler (1.2.7a) fredag 13/3 kl. 12-14.
Der vil blive serveret hårde fakta, girokort og subjektivt-nostalgiske beretninger krydret med
Trier/Baard Owe-citater.
Accepter din plads i det store fællesskab - mød op!

roos, 310

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et helt nyt primær-sundhedsprojekt? At arbejde med
sygdomsforebyggelse, bæredygtig udvikling, participatoriske, kvantitative og kvalitative me-
toder i et samspil med antropologer, land- og skovbrugsstuderende? At bo midt på den
zimbabwianske savanne? At undersøge traditionelle behandlingsmetoder hos den
zimbabwianske landbefolkning? At strukturere et sundheds uddannelsesprogram.....og me-
get, meget mere?

Zimbabwe VCP er et helt nyt tværfagligt IMCC projekt i samarbejde med land- og skovbugs-
studerene, samt antropologer. Projektet er lokaliseret i et landområde med en population på ca.
3500. Projektets overordnede mål er at højne den generelle levestandart i området ved at øge
organiseringsevnen og en bedre udnyttelse af humane og naturressourcer.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder henholdsvis fra 1.feb-30aug, og 1.aug-
26.feb. Ved hver rotation udsendes 2 medicin studerende, 2 land- eller skovbrugs studerende
og en antropolog. De studerende arbejder frivilligt på projektet men flyrejse, vaccinationer,
forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i Zimbabwe finansieres af projektbudgettet.
De deltagende forpligter sig ud over selve projektperioden på 7 måneder til at engagere sig i
projektgruppens arbejde i Danmark 6 måneder før og efter udsendingen.

ANSØGNINGSFRIST ...ansøgere til 2. 3.og 4. Rotation skal allerede nu til at tænke sig
om. Din ansøgning skal være os i hænde inden d. 1.April 1998. Dvs er du muligvis
interesseret i at deltage i projektet i en af  perioderne startende aug. �98, feb. �99 eller
aug. �99...så duk op på vores næste møde tir. D.10. marts kl 17.30 på IMCC kontoret, Panum
9.2.2, og få mere information... Eller kontakt evt. IMCC kontoret i dets åbningstider eller
på tlf. 3532-6411, eller via e-mail skovboll@mdb.ku.dk

ZIMBABWE

GRØNLAND
Du har stadigvæk mulighed for at opleve det smukke Grønland, gå i de kongeliges fodspor og
prøve kræfter med din medicinske viden.

Vi har stadig 15 pladser til rådighed på de grønlandske kystsygehuse.

Benyt dig af muligheden for at læse om studerendes tidligere ophold. Vi har kopieret de sidste
års opholdsrapporter. De ligger på IMCC�s kontor.

Tilmeldingen sker efter �først til mølle princippet�. Ansøgnings-skemaer kan hentes udenfor/
på IMCC�s kontor i henholdsvis København, Odense og Århus.

Du har mulighed for at komme afsted i en måned til et af de mange sygehuse. Det eneste krav
til dig er, at du har bestået farmakologi og mikrobiologi.

Denne anden ansøgningsrunde løber til den 1. april.

Ansøgningsskema afleveres/sendes/faxes til IMCC�s kontor i København.

Når vi har fordelt pladserne sikrer du dit ophold ved at betale et administrationsgebyr på 600
kroner. Gebyret skal betales rettidigt for at sikre pladsen.
Informationsfolder og rapporter fra tidligere ophold kan fås/læses på IMCC�s kontor.
OBS: Opholdet er godkendt som valgfrit klinisk ophold (VKO).

Hospital Måneder Antal studenter pr. Periode Kost inkl.Logi inkl.
Ilulissat Jakobshavn Maj, juni,  sept. 1 + +
Maniitsoq Sukkertoppen Maj, juni og juli 1 + +
Quasianguit Christianshåb April, maj, september 1 + +
Narsaq Næsset Juni, juli, august 1 - ?
Sisimiut Holsteinsborg Juli 2 (1 ledig) + +
Aasiaat Egedesminde Juni 1 + +
Tasiilaq Juli 1 - +

Med venlig hilsen

IMCC

Grønlandsgruppen ved Stine Marcussen, Mette Henriksen, Thue Johansen og Lars Holm

Panuminstituttet 9.2.2.
Blegdamsvej 3B
2200 København N, FAX: 35 32 64 10

ER DET SOM LÆGE TILLADT AT UDSTEDE EN
ATTEST PÅ AT FOLK ER EGNEDE TIL PISKNING?

Tortur er et verdensomspændende problem!
Som stud. med�ere og bliver du også berørt!
Refugees and Peace, en undergruppe af IMCC, i samarbejde med Rehabiliterings Center for
Torturofre (RCT)  byder til debat-eftermiddag om tortur på Panum onsdag d. 18/3 kl. 16.30.
Eftermiddagen vil bl.a. komme til at omhandle; hvad er tortur, medicinsk etik og benytte case-
historier til at belyse forskellige aspekter af tortur.
Endvidere vil RCT fortælle om muligheden for at skrive OSVAL II igennem dem og deres
centre rundt omkring i verden.
Nærmere information følger i de kommende ugers MOK.

Refugees and Peace

DER ER MØDE I GRUPPEN FOR INTEGRERET
MEDICIN (GIM)

Torsdag d. 5/3 kl. 16.00 i GIM´s lokale 9.2.3.

Da der på sidste møde mødte mange nye interesserede mennesker op, vil vi bruge dette møde
til dels at lære hinanden lidt at kende, dels at finde ud af, hvad vi kunne tænke os at lave i GIM
dette semester, samt om GIM skal fortsætte med den hidtige målsætning, som er beskrevet
nedenfor.
Fakultetet tildelte sidste år GIM en stor pose penge, så der nu er flere muligheder end nogen-
sinde til at realisere de ulmende projekter.
- Så mød op hvis du er interesseret i integreret medicin, og har lyst til at lære ligesindede at
kende og at lære mere om denne brogede verden!.

Hvad er GIM?
GIM er en gruppe åben for alle medicinstuderende og læger.
GIM´s formål er :
- at udbrede kendskabet til alternative behandlingsformer blandt         læger og medicinstude-
rende
- at diskutere disse i et åbent og kritisk forum
- at relatere alternativ behandling til anerkendte behandlingsmeto-      der.
Udover at være en nysgerrigt arbejdende gruppe er GIM også et studentersocialt forum, hvor
du kan mødes med studerende fra alle semestre under mere afslappede former end det daglige
studie.

Hvorfor GIM?
Når vi kommer ud som læger vil ca. hver 3. patient anvende alternativ behandling som et
supplement til den, vi kan tilbyde dem, og dermed vil de have et behov for at blive vejledt om
hvad det er, og hvordan det virker. Derfor er det vigtigt, at vi kender de forskellige alternative
behandleres teorier, arbejdsmetoder og resultater.
Desuden er den holdning udbredt i gruppen, at man ikke skal forkaste den alternative behand-
ling, blot fordi man er uvidende om den. Man må undersøge den og finde ud af om, eller
hvordan, den kan bruges i behandlingen af sygdomme.

Hvordan bli�r jeg GIM�mer?
Hvis du har lyst til at høre mere om GIM kan du møde op på vores møder, der annonceres i
MOK. Der vil altid være nogle fra gruppen, som kan svare på de spørgsmål du måtte have til
gruppens arbejde.
Du vælger selv graden af engagement i gruppen; møderne er åbne, også for et enkelt arrange-
ment.

Vi glæder os til at se dig!

Basisgrupperne

AK, AK, AK, DEN �KÆRE� SCOREBOG,

Som I nok har erfaret, så har der været temmelig mange uheld omkring
Scorebogen 97/98. For det første var der problemer med fremkaldelsen af to
af vores film - resultatet ses i Scorebogen. For det andet tog det længere
tid at få bogen trykt end forventet - derfor har vi først kunne uddele den
i 1998. Og for det tredje, for at det ikke skal være løgn, så er der
opstået endnu et problem. Vi har haft Scorebøgerne opbevaret nede i Klubben
på et, troede vi, sikkert sted....der er desværre sket det, at en hel kasse
med bøger er forsvundet derfra.....meget beklageligt. Vi prøver at finde ud
af, hvor de befinder sig. Mangler dit hold (det drejer sig kun om FASE 2)
at få scorebøger, så kontakt venligst en af os.

Med venlig hilsen,  Anne Mette tlf.35853730, Bent og Christina tlf. 31353945.

Scorebogen
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Filmklubben P8´n

præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.00. Den første aften man
kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for
resten af sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle �
også for ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i
Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

SciFi-Temaaften:

The Fifth Element
&

Mars Attacks!
Torsdag den 5. Mars... kl. 20.00

The 5th Element: En irritabel taxachaufør
(Bruce Willis) bliver involveret i et joint
venture projekt mellem rumvæsener og
jordboere, for via det 5. element at tilintet-
gøre det onde fra rummet...
Mars Attacks! af Tim Burton, (vises ca. kl.
22.15) er en dødbringende farce, med bl.a.
Jack Nicholson og Glenn Close.  "Fed pla-
net. Den ta´r vi!"

Indre Organer

YNGLINGSBABE
Medicinerrevyen �What�s up doc� er et hit!

�Nu skriver du noget pænt�, hvæsede kæresten fra sofaen, da undertegnede satte sig til rette
foran tastaturet for at anmelde årets medicinerrevy.

Hun kunne være rolig, ligeså rolig som da Søren Hoff som fynsk rummand opda-
ger, at der nok kommer til at gå et stykke tid, før han kan komme ud og lave bimmelim og bum-
melum.

Jeg har det med medicinerrevyen 1998 som med mit nye album med tv2. Jeg bliver
aldrig rigtig skuffet. Bevares der er dog mindre smuttere undervejs, men når det virkelig svin-
ger kan man ikke andet end at forbavses, glædes og nogen gange også undres over hvorfra
disse revyfolk får deres geniale indfald fra.

Tingene bliver vredet og vendt på hovedet, og hellige urørlige køer bliver slagtet
med et satanisk grin.

Fra da Jakob Houmann sparker revyen igang med sin skridtbefamlende Michael
Jackson kopi til revyen lukkes med Lex & Klattens �For kendt� i ny udgave er folk blevet
trukket rundt i  humorens store kosmos, og vi har faktisk haft det skide skægt undervejs.

Medicinerrevyen har tidligere trukket store veksler på trioen Bygum, Clemmensen
& Huusom. Troels Bygum er ikke med i år, og jo da de to andre har stadigvæk fremtrædende
roller. Der er få som Anders Clemmensen, der kan sælge organer så man tror på det, eller klage
over sin udstødning og det syge væsen sammen med en glimrende Julie Grüner i � Pati-
enternes klagesang�. Og Huusom kører stadigvæk på 98 oktan som superordgeileren Jørn
Mader i �Tour de Charme eller som den sympatisk og dejlige Bent Jørgensen og alle hans
Panumdyr.

Men det egentlige revystjerne i år er den underlige ranglede fynske dreng Søren
Tetens Hoff. Hvadenten han spiller misforstået kloningsforsker i �Hello Polly� og hvisler �Du
kommer tidligt mmmmmmm�, en svært irriteret Bjarne Riis i �Tour de charme�, en fynsk
rummand der er kommet noget langt væk hjemmefra eller Dr. Hansen i �Metadon� er han
ganske enkelt suveræn.

Andre maser sig ligeledes på. Martin Sillesen i sin forrygende Jørgen Leth imitation
i �Tour de Charme� eller Spice girls nummeret �Sig mig hvad du vil�, hvor vi er endt på et
hospital med kun kvindelige læger og en impotent portør.

Endelig slagtes den hellige ko Matador eller �Metadon�. Denne serie bliver aldrig
rigtig helt den samme igen. Det var flabet lavet.

Ikke alle er blevet rost, men ingen er glemt. Kulisser og scenografi skal have en hånd
med på vejen. Det var rigtig flot. Ligeledes kaster vi en buket roser efter bandet, lyd og lys,
som giver de ekstra procent der hæver �Whats up doc� op i den høje klasse. Vi bøjer os i støvet
og glæder os til næste år.
�What�s up doc?� Medicinerrevy 1998 i Studenterklubben Onsdag-Lørdag 25-28/2 1998
Instruktion: Jakob HuusomMOK red/Jon

Medicinerrevy

KÆRE INTERNATIONALE KONTAKTPERSONER
VED KØBENHAVNS UNIVERSITET
Vedr.: Indkaldelse af eksperter til løbende tilsyn med EU�s Fjerde
Rammeprogram m.v. Nye frister: 15. marts 1998 og 15. marts 1999.
Til de 6 fakulteter ved Københavns Universitet fremsendtes den 24.februar 1998 kopi af
skr. af 18. februar 1998 med bilag om nye frister1998 og 1999 i forbindelse med ind-
kaldelse af eksperter til løbendetilsyn med EU�s Fjerde Rammeprogram m.v.
Der henvises i øvrigt til tidligere indkaldelsesrunde, hvis frist udløb 15. september 1997, og
hvor der i den anledning blev fremsendt brev med bilag herfra af 9. september 1997 til de 6
fakulteter. I forbindelse med resultatet af sidste runde gør Kommissionen opmærksom på,
at kvinder er underrepræsenteret i de ansøgninger, der indkom ved fristens udløb
15.09.97. De nye frister er henholdsvis 15. marts 1998 og 15. marts 1999.
De relevante fagområder beskrives således i den oprindelige indkaldelse:
Telematiksystemer af almen interesse
Avancerede kommunikationsteknologier og -tjenester
Informationsteknologi
Industri- og Materialeteknologi
Standardisering, måling og prøvning
Miljø og klima
Havforskning og -teknologi
Bioteknologi
Biomedicin og sundhed
Landbrug og fiskeri (herunder agroindustri, levnedsmiddelteknologi m.v.)
Ikke-nuklear energi
Transport
Målrettet socioøkonomisk forskning
Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer
Formidling og nyttiggørelse af FTU-resultater
Forskermobilitet
Den ovennævnte skrivelse med bilag, herunder den oprindelige
indkaldelse, kan rekvireres hos undertegnede.
På Elin Kibsgaards vegne
Med venlig hilsen
Bente Pedersen
E-mail: bep@adm.ku.dk
Tel.: +45 35 32 39 02, Fax: +45 35 32 39 00
Address: The University of Copenhagen, The International Office,
Fiolstraede 24, P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K

Meddelelser
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