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Tryk:
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".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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5. sem. HR

1. sem. HR

6. sem. HR

3. sem. HR

4. sem. HR MOKs dead-
line!!
&  2. sem. HR

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 14 årg. 31
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) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Administrationsbygningen 2. sal.
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen.

2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler:    Spørg posten på stedet.

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

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

Denne uges forside: Husgruppen præsenterer semesterstartsfest

Denne                               redaktion:

Revy
Premiere Kl.
20.00

Revy kl. 16.00

Revy kl. 20.00Revy kl. 20.00

Revy kl. 16.00

Revy kl. 15.00
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Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicinStudienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Annette Jørgensen, 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 RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget RigshospitaletKlinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen, studentersekretær
Træffetid: mandag 14.00 � 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns KommuneKlinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns AmtKlinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

HAR DU MERE END ÉT LEKTIONSKATA-
LOG FOR FASE I ??
Lektionskataloget for fase I er allerede udgået og der er stadig studerende, der ikke har fået et
katalog. Lektionskataloget bliver trykt i 2800 eksemplarer. Der er ca. 1500 studerende på fase I
og 600 eksemplarer bliver sendt studiesekretærer, studievejledninger på andre uddannelsesste-
der etc. Det betyder, at vi stadig skulle have ca. 700 kataloger tilbage, som vi kan uddele til dem,
der har smidt deres eksemplar væk o.lign.

Vi ved, at mange tager til deres studiekammerater og det er også i orden, hvis det betyder, at disse
studiekammerater ikke også tager til sig selv  - og deres studiekammerater. Der må være en del af
jer derude, der har mere end ét katalog, og er du én af dem, skal vi bede dig aflevere dit ekstra
eksemplar, så dem der aldrig har fået et katalog også kan få.

Så har du mere end ét katalog, så vær sød at aflevere dit ekstra eksemplar tilbage til 9.1.41.

På forhånd tak.

Studienævnet for medicin

AFLØSNINGSOPGAVE
Har du en speciel interesse indenfor et område, eller har du lyst til at arbejde med pensum på en
anden måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave. En afløsningsopgave er en opgave,
der helt eller delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere tidskrævende end blot at følge
det normale undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at vurdere den ekstra arbejds-
belastning, som udarbejdelsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsopgave:
Anatomi I og II, psykologi, cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, farmakologi, mikrobio-
logi, genetik, videnskabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern medicin og
kirurgi, retsmedicin, almen medicin, pædiatri og gynækologi & obstetrik.
Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag, som ikke er anført ovenfor, anbefales det at
forhøre sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en vejleder, som du kan finde enten på insti-
tutterne eller på en afdeling. Sammen med ham/hende udarbejder du en disposition, som skal
forelægges afløsningsudvalget til godkendelse.

Dette skal ske inden den 25. september (for vintereksamen)  og 25. februar (for sommereksamen).
For integreret eksamen er fristen dog 15. september/ 15. februar. Det er dog en god ide at
kontakte afløsningsudvalget i god tid forud for fristen, da opgaven skal være godkendt på
instituttet inden da. Især for afløsningsopgaver i cellebiologi og integreret eksamen skal du være
i god tid, da der her er tre institutter involveret i godkendelse af opgaven.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløsningsopgave, at den udarbejdes med hen-
blik på første eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan således ikke skrive afløsningsop-
gave i et fag, hvor du tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller hvis du er udeblevet. Der
er ingen begrænsning for, i hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive en afløsningsop-
gave.

Du kan få mere at vide hos Annette Jørgensen, lokale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente
�Generelle retningslinier for afløsningsopgaver� samt et ansøgningsskema.

Lederen
MOK & Studiet

MOK-redaktionen..
...som fik sponsoreret et digitalkamera af Bog-
laden. En stor tak til Bogladen herfra.
I fremtiden vil MOK således ikke bare være
på pletten, men tilmed på pletten med et ka-
mera.

Den følgende billedserie er indhentet af MOKs
fotografer den forgangne uge, og når vi nu er
ved pletten, skal vil så ikke gå videre til

Den frikendte præsident..

...som fejrede fastelavn med konen og gamle
vittigheder (se billedteksten) i Air Force One.

Efter sigende skulle mange læger have taget
dommen til efterretning, og må vi i den forbin-
delse sende vores kraftigste advarsler mod en
hver form for deltagelse i de i bladet opslåede
studenterstillinger og "forsøg".

Fra høj cigarføring til

Kantinen med Kvikkassen..

..hvor det nu er muligt at betale kontant. Det
skulle efter sigende være muligt at få kassen
åbnet hvis der står mere end 600 personer i
køen til hovedkassen - spørg blot betjenin-
gen.

Af Kantinens Sortimentsliste 1999 fremgår det
i øvrigt flere steder, at bestillingerne er incl. ud-
bringning og afhentning. MOK kan f.eks.
varmt anbefale "Mødevandsbakken: bestå-
ende af 1 bakke med 2 kander isvand samt 8
stk. plastglas, der kan leveres til auditorier og
mødelokaler." - Altsammen for kun 35,-

Fra mudderkastning til

Landskampen..

..hvor Morten-Stig blev taget med bukserne
nede, fordi lyset gik i Kroatien.
Kampen endte 0-1 til Danmark.

Sidst går vi fra lyseslukkeri til

P-dagen..

..som bryggerierne i år har flyttet til fredag mod
før onsdag. Angiveligt for at give handel-
skoleeleverne en chance for at blive ædru før
de skal i skole igen. Studenterklubben forsik-
rer dog, at datoen på ingen måde vil føre til en
i mindre grad tumultagtig eller useriøs tone
under arrangementet.

MOK/Græbe

OG SÅ VOG SÅ VOG SÅ VOG SÅ VOG SÅ VAR DER DEN OMAR DER DEN OMAR DER DEN OMAR DER DEN OMAR DER DEN OM

"- ja, det er rigtigt. Og chokolade.."
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SOCRASOCRASOCRASOCRASOCRATES- ERASMUSTES- ERASMUSTES- ERASMUSTES- ERASMUSTES- ERASMUS
STUDIEOPHOLD I EUROPA
DET AKADEMISKE ÅR 1999/2000

Studerende indbydes hermed til at søge udvekslingsplads og eventuelt stipendium fra EU�s
studentermobilitetsprogram Socrates-Erasmus til studieophold i det akademiske år 1999/2000.
Det internationale Kontor har endnu et antal studiepladser under de bilaterale aftaler med følgende
universiteter inden for de anførte fagområder:

A Universität Wien 1 stud Humaniora 6/10 mdr
1 stud Samfundsvidenskab 6/10 mdr

B Université Libre de Bruxelles 1 stud Humaniora 10 mdr
CH Université de Lausanne 1 stud Humaniora 6/10

2 stud Samfundsvidenskab 6/10
D Freie Universität Berlin 1 stud Samfundsvidenskab 10 mdr
E Universidad Autónoma de Madrid

1 stud Humaniora 10 mdr
1 stud Samfundsvidenskab 10 mdr

E Universidad Complutense de Madrid
4 stud Humaniora 6/10 mdr

F Université de Paris-Nanterre (Paris X)
4 stud Humaniora 6 mdr

NB! Der forudsættes franskkundskaber på højt niveau
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

1 stud Naturvidenskab 6/12 mdr
N Universitetet i Oslo 1 stud Humaniora 6/10 mdr

1 stud Samfundsvidenskab 6/10 mdr
1 stud Naturvidenskab 6/10 mdr.

NL Universiteit van Amsterdam 1 stud Humaniora 10 mdr

ANSØGNINGSFRIST: 26. MARTS 1999 KL. 12.00

Ansøgningsskema og informationspjecen JEG VIL UD kan afhentes på
Det internationale Kontor
Fiolstræde 24, 1.
Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Yderligere oplysninger:
Karin Klitgaard Møller
kkm@adm.ku.dk, tlf. 35 32 39 07

Det Internationale Kontor

FORSKER STIPENDIER TILFORSKER STIPENDIER TILFORSKER STIPENDIER TILFORSKER STIPENDIER TILFORSKER STIPENDIER TIL
GRÆKENLAND 1999-2000:GRÆKENLAND 1999-2000:GRÆKENLAND 1999-2000:GRÆKENLAND 1999-2000:GRÆKENLAND 1999-2000:
�State Scholarships Foundation of Greece�

�State Scholarships Foundation of Greece� tilbyder op til 40 stipendier til ansøgere med statsbor-
gerskab i lande i Europa, USA, Canada, Australien og Japan samt ansøgere af græsk oprindelse.

Der er mulighed for at søge stipendium til
· Postgraduate/doctoral studies
· Postdoctoral research studies
· Further education in the Greek language, literature, philosophy, history and art
· Specialisation in the fine arts

Materiale med vejledning og ansøgningsskema er modtaget via Rektorkollegiet fra Den Græske
Ambassade i København. Borgergade 16, DK-1300 København K, tlf. 33 11 45 33, fax 33 93
16 46, hvorfra nærmere oplysninger evt. kan fås.

Adresse på �State Scholarships Foundation of Greece�: 14 Lyssikratous str., GR-10558 Athens,
Greece, tlf. +30 1 32 54385-9, fax +30 1 3221863.

Ansøgningsfrist: 31. Marts 1999

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i 1999 for UGE 7,8 og 9

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

Mandag 15 - 16 16 - 19 Jes Braagaard ferie uge 9
Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt
Onsdag 12 - 13 13 - 16 Margit Skousen ferie uge 8
Torsdag 12 - 13 9 - 12 Maria Salling Rasmussen
Fredag 9 - 10 10 - 13 Palle Rasmussen

Primær international vejleder
Dag / dato. Telefontid Træffetid Vejleder. Bemærkning.

Torsdag 15 - 16 16 - 19 Christian Heilmann

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT...............

26. FEBRUAR 1999 ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERINGAFLEVERINGAFLEVERINGAFLEVERINGAFLEVERING
AF DISPENSAAF DISPENSAAF DISPENSAAF DISPENSAAF DISPENSATIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGERTIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensa-
tion skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler og tager stilling til dispensation-
sansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra
reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejlednin-
gen og studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives på maskine, underskrives samt
udfyldes fuldstændigt med fgl. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde

en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemestret 1999 fredag den 26.
februar. 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 an-
søgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god
tid som muligt, og iøvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og
fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet vejledningen, der skal følges
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTERTORISKE STUDIEELEMENTER
PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.PÅ 1. OG 2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, 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 øvelses-
opstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gen-

FORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVAL I OG OSVAL I OG OSVAL I OG OSVAL I OG OSVAL I OG OSVAL IIAL IIAL IIAL IIAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i forårssemestret 1999 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 1. marts 1999
OSVAL II   - mandag den 1. marts 1999

FRITFRITFRITFRITFRITAGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?AGELSE FOR KEMI?
Hvis du har en dansk matematisk studentereksamen med kemi som valgfag på A-niveau, eller har
gået på matematisk - kemisk gren, kan du fritages for medicinsk kemi, øvelser og tentamen.

Hvis du vil fritages for kemi, skal du aflevere en attesteret kopi af dit eksamensbevis til Gitte
Birkbøll lokale 9.1.41. Vi sørger for, at eksamenskontoret og studiesekretæren for kemi får be-
sked om fritagelsen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse med indskrivning af karakter
for eksamen i anatomi I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på fritagelsen.

Hvis du fritages for kemi, kan du ikke blive holdsat til eksaminatorier og øvelser i kemi. Skulle du
have lyst til at følge forelæsningerne, er du selvfølgelig velkommen.

Hvis du allerede er holdsat på et hold uden kemi behøver du ikke aflevere kopi af dit eksamens-
bevis. Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, modtaget besked fra matriklen om, at kemi-
niveauet svarer til kemi på A-niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgivende eksamen gælder, at der ved optagelsen
er foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har en norsk eller svensk studentereksamen får du ikke fritagelse for kemi
på baggrund af gymnasieniveau kemi.

OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign. )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :
Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

Studiet
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REGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMENREGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før den første eksamensdag ved personlig eller
skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på at
udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet
sommeren 1994 eller senere gælder det endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi I
senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga.
dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3 eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun
undtagelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret med lægeerklæring, dateret i
sygdomsperioden, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemel-
dingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele instituttet
eller afdelingen, at du er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest
15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og
tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, og sørge for at vedkommende
noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom. Skriv selv: SYG (SKAL IKKE RETTES) øverst
på opgaven og aflever opgaven til den tilsynshavende. Derefter skal du omgående søge læge, og
fremsende en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse.
Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og
eksamen tæller ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og fortsat er syg til sygeeksamen, skal du indsende fornyet
lægeerklæring, med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte
tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standardformuleringer: �kortere varighed� re-
spektive �længere varighed� gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en eksamen tælles pågældende eksamen ikke
som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved
sygdom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg
i det pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op til, men
ikke har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10 dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10
dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at
få en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en
reeksamen, hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er beret-
tiget hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SINKAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN
HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisnings-
mulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du blot udebliver, kan du ikke forvente at få tildelt
en holdplads igen 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 umiddel-
bart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.

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

nemfører 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. 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 kon-
takte en studievejleder.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDESTUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

Endelig er vi kommet op på beatet og fået vores egen hjemmeside.
Vi har spækket den med nyttige og interessante oplysninger, så check den straks ud!!
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For to fag kan der af tekniske årsager (placering
i forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundtlige eksamen, kan den gennemførte
spot tages med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal
bestås i samme termin.
Kirurgi og medicin: Fagene består af en mundtlig og en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og skriftlig kirurgi, hvis du er dumpet.
Du kan også gå til reeksamen i mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Mulighed for
reeksamen i medicin og kirurgi er ikke indbyrdes afhængige.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets

forhold til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kva-
liteten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der er tradition for at fagene
afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/
kvinder (se MOK), der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og svarene
offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse
kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte den individuelle klageadgang (se
nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet. Fristen for at klage over en karakter er senest 2
uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal
svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at anke
afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles til
Dekanen. Der nedsættes herefter en ankekommission bestående af en lærer, to censorer og en
student. De træffer den endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller
at tilbyde en ny eksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen
og ved sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets afgørelse er endelig.

INVITINVITINVITINVITINVITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

til
HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN�s
ÅBENT HUS ONSDAG D. 24. FEBRUAR 1999  KL.15.00

HANNOVER AUDITORIUM
PANUM INSTITUTTET
 BLEGDAMSVEJ 3
 2200  KØBENHAVN N

Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi.
Du vil her få mulighed for at tale med studerende som er i gang med humanbiologi-uddannelsen,
og med studielederen og derved få et indtryk af uddannelsens forløb og indhold.

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi
og human patofysiologi) samt en række metodekurser og naturvidenskabelige redskabsfag
f.eks. molekylærbiologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksikologi, forsøgsdyrskundskab,
medicinske billedteknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik. Endvidere indgår to
kliniske kurser på et universitetshospital. Studiet afsluttes med et speciale, et selvstændigt viden-
skabeligt projekt af 1 års varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse integreret med og i forlæn-
gelse af specialet, men der er selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-uddannelse
efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og udviklingsopgaver med humanbiologisk
relevans i den private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare) eller i den offentlige sektor
(sundhedsvæsen, miljøsektor, universiteter).

På gensyn!!! Studienævn for humanbiologi

Humanbiologerne

Studiet
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Fase I
MEDDELELSE FRA �DEN VÅDEMEDDELELSE FRA �DEN VÅDEMEDDELELSE FRA �DEN VÅDEMEDDELELSE FRA �DEN VÅDEMEDDELELSE FRA �DEN VÅDE
STUDIESAL�:STUDIESAL�:STUDIESAL�:STUDIESAL�:STUDIESAL�:
Velkommen til forårssemesteret. Vi har nu lagt  skemaet for studiesalens åbningstider her i foråret.
Du kan bruge salen, hvis du er medicin- eller tandlægestuderende og har et gyldigt studiekort,
som du skal vise til demonstratoren. Demonstratoren vil udover at føre opsyn med salen
kunne være behjælpelig, hvis du har spørgsmål vedrørende præparaterne. Timer for de
kommende måneder tilgår senere. Åbningstidern kan også ses ved byg. 18 & på studiesals-
døren.  Bemærk venligst:

- Våde præparater kun i selve salen, tørre må medtages i undervisnings lokale V.
- Kun et vådt præparat af gangen, ellers tørre de ud.
- Præparaterne skal tildækkes med gase i baljerne
- Bakker skal efter brug skylles i vasken
- Studenter der ikke overholder reglerne vil blive formalinfixerede, og indgå i præparat

samlingen

Åbningstider �Den Våde Studiesal� - klip ud og gem.

Uge Dag Dato Åbningstid Timer / Demonstrator

7 Mandag 15.2 16 � 18 2 CRL
Tirsdag 16.2 16 � 18 2 CRL
Onsdag 17.2 10 � 13 3 UTG
Torsdag 18.2 15 � 18 3 UTG
Fredag 19.2

8 Mandag 22.2 16 � 18 2 CRL
Tirsdag 23.2 16 � 18 2 CRL
Onsdag 24.2 10 � 13 & 16 � 18 3 UTG / 2 CRL
Torsdag 25.2 16 � 18 2 UTG
Fredag 26.2

9 Mandag 1.3 16 � 18 2 CRL
Tirsdag 2.3 16 � 18 2 CRL
Onsdag 3.3 10 � 13 3 UTG
Torsdag 4.3 15 � 18 3 UTG
Fredag 5.3

10 Mandag 8.3 16 � 18 2 CRL
Tirsdag 9.3 16 � 18 2 CRL
Onsdag 10.3
Torsdag 11.3 16 � 18 2 UTG
Fredag 12.3 15 � 18 3 UTG

11 Mandag 15.3 13 � 18 5 CRL
Tirsdag 16.3
Onsdag 17.3 15 � 18 3 CRL
Torsdag 18.3 14 � 18 4 CRL
Fredag 19.3

12 Mandag 22.3 15 � 18 3 CRL
Tirsdag 23.3 15 � 18 3 UTG
Onsdag 24.3 15 � 18 3 CRL
Torsdag 25.3
Fredag 26.3

13 Mandag 29.3 14 � 18 4 CRL
Tirsdag 30.3 14 � 18 4 CRL
Onsdag 31.3
Torsdag Påske
Fredag Påske

14 Mandag Påske
Tirsdag 6.4 16 � 18 2 UTG
Onsdag 7.4 15 � 18 3 CRL
Torsdag 8.4 15 � 18 3 UTG
Fredag 9.4 10 � 13 3 UTG

CRL: Christian Rifbjerg Larsen (Chef Demonstrator) 45 83 11 60
UTG: Uffe Trolle Gronemann (Demonstrator) 35 37 27 01
KJ: Kristine Jensen (Demonstrator) 31 42 40 37

Fase II

FARMAKOLOGI OG GENETIK
- 7. semester- 7. semester- 7. semester- 7. semester- 7. semester

LOKALEÆNDRING - FORÅR 1999
Bemærk venligst, at al undervisning, som er skemalagt i lokale 21.1.21a, er flyttet til lokale 16.1.05
(bag Lundsgård).

FARMAKOLOGI
- 7. semester- 7. semester- 7. semester- 7. semester- 7. semester

Bemærk venligst, at undervisning, som er skemalagt i lokale 21.1.22a, er flyttet til
18/2  =>   1.2.47 25/2  =>  1.2.64
19/2  =>  21.1.26a 26/2  =>  1.2.65
4/3    =>  1.2.64

FORELÆSNINGER - FARMAKOLOGI OG
MIKROBIOLOGI
- 7. semester- 7. semester- 7. semester- 7. semester- 7. semester

Bemærk venligst, at forelæsningerne
den 25. februar kl. 9.15 - 12.00
er flyttet fra Dam auditoriet til Teilum aud. A.

FFFFFARMAKOLOGI OG VIDENSKABS-ARMAKOLOGI OG VIDENSKABS-ARMAKOLOGI OG VIDENSKABS-ARMAKOLOGI OG VIDENSKABS-ARMAKOLOGI OG VIDENSKABS-
TEORI IITEORI IITEORI IITEORI IITEORI II
- 8. semester

LOKALEÆNDRING - FORÅR 1999
Bemærk venligst, at al undervisning, som er skemalagt i lokale
21.1.21a, er flyttet til lokale 16.1.05 (bag Lundsgård).

GENETIK 7.SEM. F-99GENETIK 7.SEM. F-99GENETIK 7.SEM. F-99GENETIK 7.SEM. F-99GENETIK 7.SEM. F-99
NY PENSUMBESKRIVELSE

Ny pensumbeskrivelse med læseliste til Emery=s: Elements of Medical Genetics kan købes i
universitetsbogladen fra omkring begyndelsen af uge 7.

Hanne Holm, Afd for Medicinsk Genetik, 24.4.14 12.02.99

LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
- byder velkommen til forårssemesteret 1999

LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan komme og øve sig i de praktiske procedu-
rer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse, sutur- og knudebindingsteknik, kateter-
anlæggelse, avanceret genoplivning, GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM program-
mer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.
Også dette semester vil vi afholde kurser i udvalgte kliniske færdigheder. Kurserne foregår tors-
dage ml. 16-20 semesteret igennem. Hvis behov opstår vil der også blive lavet kurser på tirsdage
i samme tidsrum.

Åbningstider for LKF

Hverdage Weekend
PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17
*Kun for øvede.

OBS: Gennemsyn af egne videoer fra SPK foregår også i ovennævnte tidsrum.

Kurser i LKF

Dato Tidspunkt Kursus Pladser
020399 16.00-17.30 Kateter (mand) 6
020399 18.00-19.30 Kateter (mand) 6
040399 16.00-17.30 Kateter (mand) 6
040399 18.00-19.30 Kateter (mand) 6

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.
Tilmelding sker på tlf 35455407 på hverdage mellem 13-20 og i weekender ml. 9-17. Hvis man
har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne
for deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret.
NB: Husk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for ram-
pen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

VEDR. OPGAVEDR. OPGAVEDR. OPGAVEDR. OPGAVEDR. OPGAVE 1 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 1 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 1 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 1 I MEDICINSK VIDENSKABS-VE 1 I MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II 8. SEM. FORÅR 99.TEORI II 8. SEM. FORÅR 99.TEORI II 8. SEM. FORÅR 99.TEORI II 8. SEM. FORÅR 99.TEORI II 8. SEM. FORÅR 99.

Opgave 1, der er en individuel opgave, blev udleveret ved forelæsningen 10.2. Opgaven kan
afhentes på Afd.f.Med.Viden. (Panum byg). Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor
lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres til jeres eksaminatorielærer den 12.4. M.v.h. Kirsten Kjær

Studiet



7
Studietilbud
FEMTE NORDISKE SOMMERSKOLE IFEMTE NORDISKE SOMMERSKOLE IFEMTE NORDISKE SOMMERSKOLE IFEMTE NORDISKE SOMMERSKOLE IFEMTE NORDISKE SOMMERSKOLE I
CANCEREPIDEMIOLOGICANCEREPIDEMIOLOGICANCEREPIDEMIOLOGICANCEREPIDEMIOLOGICANCEREPIDEMIOLOGI

- kursus og forskningsprojekter for studerende

Fase 1: 1. august - 13. august 1999
2 ugers internatkursus �Introduction to Cancer Epidemiology�, København

Fase 2: Sommer - efterår 1999
Projektarbejde svarende til to måneder. Gerne udført sideløbende med studie. Projekt
arbejdet er under vejledning ved forskningsinstitut i Danmark, f.eks. Institut for Epide
miologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Fase 3: Januar 2000
2 dages internatkursus, præsentation af projekter, Virrat, Finland

Deltagere: 25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende fag fra Danmark,
Norge, Sverige, Finland og Island.

Lærebog: Epidemiology in Medicine. Charles H. Hennekens and Julie E. Buring. Little, Brown
and Company, 1987.

Undervisningssprog: Engelsk

Pris og scholarstipendier: Udgifter til kursus, rejse, kost og logi under internatkurserne dækkes
af Nordisk Cancer Union. Udgifter til kost og logi under projektarbejdet betales af de studerende.
Kræftens Bekæmpelse stiller scholarstipendier til rådighed for fem danske studerende.

Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgningsskema kan rekvireres hos Lone Rosander,
Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Tlf.: 3525 7526
Ansøgningsfrist er 31. marts, 1999.

BIOKEMISK FORENING

Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology.
Symposium

Transcriptome analysis.

Monday, February  22., 1999, 13.15 to 16.45
Lundsgaard Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3. University of Copenhagen.

Organizers: Jesper Troelsen og Jørgen Olsen

Program:
Chairman: Jørgen Olsen.

13.15-14.00
Use of SAGE to Identify Genes Whose Expression is Regulated by Tumor Supressor Genes.
Leigh Zawel, Shibin Zhou, Tong-Chuan He, Heiko Hermeking, Kornelia Polyak, Bert Vogelstein
and Ken Kinzler. Howard Hughes Medical Institute at Johns Hopkins University, Baltimore,
Maryland.

14.00-14.45
GEM and GDA: Gene Expression Tools for Every Lab. Sam Labrie, Genome Systems, Inc.,
St. Louis, Missouri

14.45-15.15
Coffee break

15.15-15.45
Genechip based expression analysis. Torben F. Ørntoft, Molekylær Diagnostisk Lab., Skejby
Sygehus.

15.45-16.15
Analysis of transcriptome changes during intestinal cell differentiation.  Jesper T. Troelsen,
Mehrdad Tadjali, Ove Norén, Hans Sjöström og Jørgen Olsen. Institute of Medical Biochemistry
& Genetics, Biochemistry Laboratory C, The Panum Institute.

16.15-16.45
A search for tissue specific expressed genes by digital differential display. Christian Olesen,
Nanna D. Rendtorff,  Claus Hansen, Niels Tommerup. Dept. of Medical Genetics, IMBG, The
Panum Institute. University of Copenhagen.

The symposium is generously sponsored by Genome Systems Inc., Life Technologies A/S,
Roche-Boehringer Mannheim Denmark and The Danish Cancer Society.

Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup
Tel: 43 23 34 55. Fax: 43 23 39 29. E-mail: SG@DCB-GLOSTRUP.DK

Symposier

BIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENINGBIOKEMISK FORENING

Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology.
Symposium

Transcriptome analysis.
Tuesday, February  23., 1999, 12.30 to 16.15
Matematisk Institut, Aud. G2., Aarhus Universitet.
Organizers: Jesper Troelsen og Jørgen Olsen, Poul Jørgensen
Program: Chairman: Poul Jørgensen

12.30-13.15
Use of SAGE to Identify Genes Whose Expression is Regulated by Tumor Supressor Genes.
Leigh Zawel, Shibin Zhou, Tong-Chuan He, Heiko Hermeking, Kornelia Polyak, Bert Vogelstein
and Ken Kinzler. Howard Hughes Medical Institute at Johns Hopkins University, Baltimore,
Maryland.

13.15-14.00
GEM and GDA: Gene Expression Tools for Every Lab. Sam Labrie, Genome Systems, Inc.,
St. Louis, Missouri

14.00-14.45
Coffee break

14.45-15.15
Genechip based expression analysis. Torben F. Ørntoft, Molekylær Diagnostisk Lab., Skejby
Sygehus.

15.15-15.45
Analysis of transcriptome changes during intestinal cell differentiation.  Jesper T. Troelsen,
Mehrdad Tadjali, Ove Norén, Hans Sjöström og Jørgen Olsen. Institute of Medical Biochemistry
& Genetics, Biochemistry Laboratory C, The Panum Institute.

15.45-16.15
A search for tissue specific expressed genes by digital differential display. Christian Olesen,
Nanna D. Rendtorff,  Claus Hansen, Niels Tommerup. Dept. of Medical Genetics, IMBG, The
Panum Institute. University of Copenhagen.

The symposium is generously sponsored by Genome Systems Inc., Life Technologies A/S,
Roche-Boehringer Mannheim Denmark and The Danish Cancer Society.

Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup
Tel: 43 23 34 55. Fax: 43 23 39 29. E-mail: SG@DCB-GLOSTRUP.DK

Bogladen
BOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYTBOGNYT

Sundhedspsykologi
Den nye lærebog kom på hylderne sidst i sidste uge:

Stoudemire: Human Behavior � An Introduction for Medical Students
3. udg., 1998, 532 s., hft.
DKK 320,00

Genetik
Den nye Pensumbeskrivelse i medicinsk genetik forventes at udkomme medio denne uge.

Otorhinolaryngologi
Jepsen m.fl.: Øre- næse- halssygdomme � hoved- og halskirurgi
9. udg., 1999, 384 s., indb.
DKK 650,00
Bogen forventes udgivet 24.02.99 � altså på næste onsdag.

Papirvarer
Husk at gøre brug af vores semesterstartstilbud på papirvarer � tilbudspriserne er gældende
februar måned ud. Kom ind og hent vores tilbudsavis, hvis dit eksemplar, som var indlagt i sidste
nr. af MOK er blevet væk

Bøger købes
10. SEMESTER BOG KØBES10. SEMESTER BOG KØBES10. SEMESTER BOG KØBES10. SEMESTER BOG KØBES10. SEMESTER BOG KØBES
Ny Nordisk Lærebog i Oftalmologi
Gerne til nypris (hvis i god stand)

Kontakt aften: 3391 5161

Studiet & Annoncer
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HVIS DU VIL SÆLGE:HVIS DU VIL SÆLGE:HVIS DU VIL SÆLGE:HVIS DU VIL SÆLGE:HVIS DU VIL SÆLGE:
E. Andreasen, F. Bierring &  J. Rostgaard: De indre organers anatomi, 8. udgave,
eller:
A. R. Crossmann/DS: Neuroanatomy 1. udgave 1995

Så giv mig et ring på 3828 9747 eller skriv en mail på jeanette.larsen@teliamail.dk

MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES:MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES:MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES:MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES:MEDICINSK KOMPENDIUM SÆLGES:
14. udg., aldeles ubrugt. Ring og giv et bud.
 Lars Møller Pedersen: 35828475

BOGSALG:BOGSALG:BOGSALG:BOGSALG:BOGSALG:
Klinisk Psykiatri af  Hemmingsen, Bolwig, Sørensen m.fl.
(Den tykke)
Fuldstændig ny og ubrugt.
Kr. 600 (Nypris ca. 800)
Henv. Ulrik Kähler tlf. 3536-5859

Bøger sælges

Annoncer
FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES.

Vi er ved at udvikle en metode, der kan belyse omsætningen af nogle af de proteinstoffer, der
regulerer blodets evne til at koagulere. Med denne metode vil vi få mulighed for at undersøge,
hvordan disse faktorer påvirkes af forskellige farmaka. Vi søger derfor et antal frivillige forsøgs-
personer (både mænd og kvinder), der kunne være interesserede i at deltage i en sådan undersø-
gelse. Selve undersøgelsen består i indgift af  et mærket proteinstof, samt et antal blodprøver taget
i løbet af den næste time. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Hospital, og der vil være mulighed
for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle udgifter.
Hvis du er interesseret i at høre mere bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3707
Tlf. (privat): 44980818

EFTERLEFTERLEFTERLEFTERLEFTERLYSNINGYSNINGYSNINGYSNINGYSNING

Til en artikel om medicinsk forbedret normalitet søger Euroman interview-personer, som har
erfaring med bevidsthedsudvidende-stoffer, Viagra, SSRI præparater eller koncentrations-frem-
mende stoffer som fx Ritalin. Fuld diskretion garanteres.

Kontakt Esben på tlf.: 39 57 77 04.

KOLLEKTIVET TUSINDFRYDKOLLEKTIVET TUSINDFRYDKOLLEKTIVET TUSINDFRYDKOLLEKTIVET TUSINDFRYDKOLLEKTIVET TUSINDFRYD
SØGER KVINDELIG SAMBO FRA 1. MARTS

VI
- bor i en lejlighed midt i en stor grøn gård mellem Søerne og Sankt Hans Torv
- er en arkitekt, en møbelsnedker, en teatervidenskabsstuderende, en edb-instruktør og

en journaliststuderende i alderen 21-29 år
- har Frida på fem måneder
- har et nyistandsat ledigt værelse på 14 m2 med bindingsværk
- har fælles bad, køkken, stue og spisestue
- har en fast ugentlig maddag hver og laver lækker mad

DU
- har noget at stå op til om morgenen som du kan lide at lave
- har lyst til at bo i kollektiv
- har en sofa
- kan betale 1800 kroner om måneden i husleje inklusiv alt undtagen mad
- medbringer en anbefaling fra en af dine venner. Hvis du ingen venner har, må du

skrive en anbefaling selv

Tusindfryd 35362412

STUDENTERMEDHJÆLPERE SØGESSTUDENTERMEDHJÆLPERE SØGESSTUDENTERMEDHJÆLPERE SØGESSTUDENTERMEDHJÆLPERE SØGESSTUDENTERMEDHJÆLPERE SØGES
Til større intensiv ensformig indtastningsopgave i forbindelse med undersøgelse om kræftrisiko
ved mobiltelefonering søges to effektive stud. med.�er de næste to uger (ca.). Indtastningen vil
foregå på Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø, i tidsrummet 16 til 24 alle
ugens dage.
Timeløn 90,22 kr. + feriepenge.

Kontakt Louise Isager torsdag d. 18. februar fra kl. 16.00-18.00 på tlf 35 25 76 27. Samtaler
mandag d. 22. februar efter kl. 15.
Med venlig hilsen
Projektleder, læge, phD, Christoffer Johansen
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse

VÆRELSER TIL LEJEVÆRELSER TIL LEJEVÆRELSER TIL LEJEVÆRELSER TIL LEJEVÆRELSER TIL LEJE
Vi er et mindre bofællesskab (ialt 4 personer), der har til huse i en 238 kvm. lejlighed på H. C.
Andersens Boulevard, lige ved Langebro. Hver person har et privat værelse på ca. 20 kvm samt
adgang/brugsret til ca. 130 kvm. fællesarealer: Stor stue, endnu større spisestue, stort ældre køk-
ken, overtøjsgarderoberum, 2 toiletter, stort karbadeværelse (m. vaskemaskine) samt diverse
gangarealer.
Pr. 1. april 1999 er der 2 ledige værelser, der fortrinsvis vil blive udlejet til studerende.
Prisen er 2.550 kr. pr. måned incl. varme (Depositum 3 måneders leje).
Rygning i fællesarealerne er tilladt, så hvis du er fanatisk ikke-ryger, er dette ikke stedet for dig.
Hvis dette har din interesse, så kontakt Jakob på tel: 33 11 31 88.
Lidt om os andre:
Jakob er �formand� for bofællesskabet (det er hans lejlighed). Han er 28 år, studerer datalogi
(bifag i kemi) , ryger, foretrækker klassisk musik og er motorcykelentusiast.
Moushka er 27 år, studerer fransk. Hun er selskabsryger, har en særlig forkærlighed for ridehe-
ste, befinder sig i vinterperioden ofte i de franske alper og er altid glad.

BOLIGTILBUD.BOLIGTILBUD.BOLIGTILBUD.BOLIGTILBUD.BOLIGTILBUD.
Fensmarkgade 25.4.
500 m. fra Panuminstituttet.

Jeg er en ung mand på 19 år - tømrerlærling. Dansk statsborger af pakistansk oprindelse - men
ikke troende muslim. Jeg bor i en andelslejlighed på tre V. - 76 m².
Har ej råd at bo alene, hvorfor udlejes:
1 værelse med adgang til fælles stue med TV og video, køkken og brusekabine/bad i sommeren
1999.
Fra 01.04.99.  og max. 2 år frem.
Månedlig leje: kr. 2.200,-
Dette indeholder udgifter til leje, el,  gas, vand, TV-licens og kabel-TV (stor pakke).
Kontrakt fordres. Depositum er en måneds leje. Gensidig opsigelsesfrist 2 måneder til den første
i måneden.
Jeg har et roligt og omgængeligt temperament, men er ingen dødbider.

Er du interesseret - så ring på 35.39.42.42 (tlf.svarer), idet denne besvares af min �boligrådgiver�.
Omran Malik

TURNUSBYTTETURNUSBYTTETURNUSBYTTETURNUSBYTTETURNUSBYTTE
Kunne du tænke dig at bytte turnusamt fra efterår 1999 ?

Haves: Fyns amt
Ønskes: Københavns amt, Frederiksborg amt, Roskilde amt eller Vestsjællandsamt (Holbæk eller
Ringsted).
Henvendelse: Ann sofie Gleesen, Fredensgade 13, st. th., 2200 kbh. N, tel 3537 6468

LIDT LLIDT LLIDT LLIDT LLIDT LYS OVER VIDEREUDDANNELSENYS OVER VIDEREUDDANNELSENYS OVER VIDEREUDDANNELSENYS OVER VIDEREUDDANNELSENYS OVER VIDEREUDDANNELSEN

- 2. artikel af 4 fra FADL om videreuddannelsen. Denne
gang med overskriften: "Hvor får jeg min stilling?"

Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år en bog som hedder �Enkeltstillingsklassifikation�. I denne
bog har Sundhedsstyrelsen opdelt alle klassificerede stillinger på fölgende måde:
1. Geografisk fordeling
2. Fordelt efter speciale
3. I numerisk orden

Alle klassificerede stillinger har sit eget nummer. Det vil sige, at når en ledig stilling slås op i
Ugeskrift for Läger, skal stillingsnummeret også stå der, såfremt det ikke er en uklassificeret
stilling.

Bogen er ment som en hjälp til uddannelsessögende läger, således de kan finde den type ansättelse,
de behöver, samt til at se afdelingens fordeling af stillingstyper. Ligeledes kan man bruge den til
kontrol over, at en afdeling ikke slår en stillingstype op, som de ikke har fået klassificeret.
Uklassificerede stillinger kan ad hoc klassificeres, men kan ikke få et nummer.

Desuden kan man se, hvor mange stillinger, der er inden for det enkelte speciale. Dette kan give
en ide om, hvor let/svärt det at blive specialist inden for det enkelte speciale.

Vil du vide mere?
Du kan finde ud af, hvor du kan blive speciallæge ved at komme ind på kredsforeningen og
kopiere de dele af bogen, som interesserer dig.

Med venlig hilsen

Ellen Ostenfeld Strunge
FADL�s observatør i FAYL�s Forsknings- og Uddannelsesudvalget

FADL

Annoncer & FADL
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 8/2 -1999 - 14/2-1999

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %
07-15
bestilt 8 13 3 7 15 27 15 88
udækket  2 12 0 1 0 2 0 17 9
15-23
bestilt 20 19 24 19 23 18 16 139
udækket 0 2 0 0 0 0 0 2 1
23-07
bestilt 20 17 20 27 24 23 21 152
udækket  1 4 2 0 0 0 0 7                             4,5
ialt
bestilt 48 49 47 53 62 68 52 379
udækket 3 18 2 1  0 2 0 26             6,5
dæknings-
procent 94 64 96 99 100 97 100

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:    8/2 -1999  - 14/2 -1999

man tirs ons tors fre lør søn        ialt
ledige hold 2 3 2 3 3 3 1
arbl. vagter 6 4 7 7 9  8  3           14
planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18          126

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.

VT-II-KURSUS
26-28. februar og 10.marts 1999

Der ledige pladser på forårets VT-II-kursus.
Hvis du er interesseret i at deltage i kurset, så
aflever din tilmelding hurtigst muligt til Vagtbureaeut.

Pladserne vil blive tildelt efterhånden som ansøgningerne
modtages indtil holdet er fyldt op.

Hilsen Vagtbureauet.

FADLFADLFADLFADLFADL�S KURSUS I PRAKTISK�S KURSUS I PRAKTISK�S KURSUS I PRAKTISK�S KURSUS I PRAKTISK�S KURSUS I PRAKTISK
ELEKTROKARDIOLOGIELEKTROKARDIOLOGIELEKTROKARDIOLOGIELEKTROKARDIOLOGIELEKTROKARDIOLOGI

Formål:
At give en basal indførelse i Ekg diagnostik, med vægten lagt på det  deskriptive. De mest almin-
delige arytmier vil blive gennemgået.

Målgruppe:
Medicinstuderende med interesse for Ekg og uden forudgående kundskaber i Ekg diagnostik.
Kurset henvender sig primært til studerende på fase 2, og slutningen af fase 1, da kurset forud-
sætter en adækvat forståelse af hjertekredsløb.

Beskrivelse:
Kurset vil blive afholdt som fem sessioner á to timer, første time som forelæsning og anden time
som praktisk øvelse:

Kursusoversigt:
Kursusdag 1: Alment om Ekg. Principper ved EKG diagnostik.
Kursusdag 2: Blokering af impulsudbredning.
Kursusdag 3: Takyarytmier.
Kursusdag 4: Hypertrofi, iskæmi og AMI.
Kursusdag 5: Opsamling og EKG quiz.

Undervisningsdato & tid:

Hold C: 8/3 kl. 15-17, 11/3 kl. 15-17, 15/3 kl. 16-18, 18/3 kl. 16-18 & 22/3 kl. 16-18.
Hold D: 8/3 kl. 17-19, 11/3 kl. 17-19, 15/3 kl. 18-20, 18/3 kl. 18-20 & 22/3 kl. 18-20.
Hold E: kl. 16-18: 24/3, 6/4, 8/4, 12/4 & 15/4.
Hold F: kl. 18-20: 24/3, 6/4, 8/4, 12/4 & 15/4.

Undervisere: Læge Jon Peiter Saunte & Jakob Lykke.

Ansøgning: Til VB på nedenstående slip senest 26/2 kl. 12.00.

ANNONCER !

Flyver børne VT-hold 3302 mangler akut nye medl.

Kvalifikationer:
· Minimum 150 VT-timer
· Lyst til at arbejde med børn

Indsuplerede uden VT-II kursus er forpligtet til at tage først kommende kursus.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Halfdan tlf. 33 32 64 23 eller ring til Lone på VB for evt.
tilmelding.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 2 NYE
VENTILATØRER.

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.

Vagtbureauet

ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !ÅBNINGSTIDER PÅ VB !

Ekspeditionen har åbent:  Mandag, onsdag og fredag fra
kl. 9.30 - 15.00.
Tirsdag og fredag lukket

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35 24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse  fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at
ringe mellem 12.00 og 13.00.

Nye opskrivningstider !

Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det foregå i
tiderne:
06.00-9.00 og 18.00-24.00

Husk !

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

MEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VMEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNEAGTCHEFERNE
UGE 7UGE 7UGE 7UGE 7UGE 7

Træffetider:
 Onsdag d. 17. februar 15.30 - 16.30
 Fredag d. 19. februar 15.30 - 16.30
 Mandag d. 22. februar 15.30 - 16.30

Jeg ønsker at deltage i et af FaDL�s EKG kurser A-F, nævnt i prioriteret rækkefølge (1-6):
A B C D E F

Navn:___________________________________________________________________ Cpr: ______________________________________

Adresse: _________________________________________________________________ Postnr: ____________________________________

Tlf.nr.: ___________________________________________________________________ Semester: __________________________________

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04. Hvis I har akut
behov for at tale med en vagtchef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.

Chancevagter:
Der har i de sidste par uger ofte været ledige chancevagter, ligesom der for tiden er flere ledige
dagvagter. Derfor: Prøv lykken og ring på chancen.

Med venlig hilsen
Lars Vadstrup og Caroline Møller
Vagtchef

Vagtbureauet
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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 respirator-

funktionerne
� 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 færdiggørelse af

fase 1
� Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer
� Kunne tage gennemsnittet  af antal vagter (forventeligt 8 vagter/måned), også i

eksamensmånederne
� Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit primære engagement, hvorfor nedprioritering på

andre hold er en selvfølge for ventilatører.
� Fleksibel med hensyn til vagtlægning
� Efter færdiggørelsen af 1. del forpligtet til at uddanne dig til kardiologisk assistent

Oplæringen af ventilatører består af fire følgevagter à fire timers varighed (to vagter med erfaren
ventilatør og to vagter med sygeplejerske). Heraf er to vagter lønnede.

Holdets anden funktion varetages af de kardiologiske assistenter.
Obs�ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
� Kontinuerlig EKG-overvågning
� Arytmidiagnostik i 2 aflednings-, 12 aflednings- og oesophagus-EKG
� Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

Af både ventil´en og obs´erne forventer vi at man er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddannelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.
Ansøgningsfrist: torsdag den 18. februar 1999 kl. 12.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 23. februar 1999 om aftenen. Ansøgere
der indkaldes til samtale, får mødetidspunkt og sted at vide ved henvendelse til FADLs Vagt-
bureau.

Det vil være en fordel, af såvel praktiske som af sociale grunde, at nyindsupplerede kan deltage
i holdets næste holdmøde den 24. februar 1999.

Der lægges vagter for fire uger ad gangen. Første periode for nyindsupplerede starter uge 10.

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kaspar Sørensen på :  3583-3280 eller 3545-2875.

Hæmodialyse

Hold 4202, Herlev søger to stikkelystne medlemmer til oplæring februar/marts

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

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte vagter. Herudover dækker vi sygdom.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre m.m. i den 4 timer lange dialyse.
Afdelingen har for tiden ca. 100 patienter udover midlertidige dialysepatienter på blandt andet
intensiv-afdelingen. Der er ansat ca. 45 sygeplejersker, som vi har et utroligt godt samarbejde
med.
Der er i øjeblikket rigeligt med vagter, hvorfor vi søger fleksible medlemmer, der er interesseret
i mange vagter. De fleste vagter ligger om aftenen, i weekenderne og i skoleferierne. Vi er ofte flere
studenter i vagt samtidig.

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.)
 (Efter 1000 hæmodialysetimer vil der være mulighed for at gå på  �pension�)

Oplæring:
10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 17. februar 1999  kl. 12.00 på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale:
På afdelingen fredag den 18. februar 1999 fra kl. 14.30.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Susanne R. El Nohi tlf. 35 55 17 35.
Og husk så:  Herlev er kun 19 minutter fra Panum på cykel - og du får gode lår !!!!

Thoraxkirurgisk Intensiv
Permanenthold 4402
søger 2 nye medlemmer til indsupplering i februar.

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thoraxkirurgisk intensiv
RH, søger 2 nye medlemmer til snarlig indsupplering.

Iøjeblikket er vi 14 på holdet, 8 kvinder og 6 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne er af 8 timers varighed, ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter med et patientspektrum spændende fra neonatale
hjerteoperede, over coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen med
afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografier, m.m.

For at komme på holdet skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne, ikke
nødvendigvis, have anden intensiv erfaring; kunne tage 8- 10 vagter pr. måned (alle årets må-
neder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase
I og det vil være en fordel, ikke nødvendigt, hvis du har børneholdskurset. Da afdelinge er stor,
er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er istand til at samarbejde med det øvrige personale
i alle tænkelige og - engang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle blive på
holdet i minimum 1½ år.

Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter, hvoraf 2 er aflønnede.

Der bliver afholdet ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. februar 1999 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.

Permanenthold 4301 på Neonatalklinikken
på RH afd. 5023 søger: 1 børneventilatør pr.   1/3-1999

1 børneventilatør pr. 29/3-1999

Vi dækker ikke faste vagter, men udelukkende på baggrund af afdelingens behov, i øjeblikket en
del nattevagter og mange akutte vagter..
Afdelingen er opdelt i neuro-hjerte- og kirurgteam. Vi har et godt samarbejde med afdelingens
øvrige personale og deltager i afdelingens sociale liv.
Vi holder nogle meget hyggelige holdmøder med spisning hver gang.
På vagt passer vi 2-4 børn, som vi varetager al plejen omkring incl. stuegang og blodprøvet-
agning i aften/nattevagter.
Vi forventer, du kan lide at arbejde med børn, at du kan blive på holdet min. 1 år og at du tager en
del akutte vagter. Du kan således ikke forvente at alle vagter er  planlagte.

Kvalifikationer: Godkendt VT-II-kursus, 500 VT-timer, neonatal eller anden børneerfaring.
Krav:8 vagter pr. måned i de første 4 mdr, derefter 6 vagter indenfor  en  4 ugers periode.

Oplæring:  Individuel efter kvalifikationer, min. 4,  max 8 følgevagter med ventilatør (ulønnet).
   1. ulønnet a 3-4 timer med laborant.
   2. lønnede følgevagter med sygeplejerske.

Yderligere opl.:
    På Vagtbureauet hos Vagtchefen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. febr. 1999  kl. 12.00 til VB.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalificerede

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.

Grundet øget studieaktivitet på vores gode stabile hjemmehold, søger vi supplement med 1 nyt
holdmedlem med tiltrædelse  1. marts 1999.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patienten er kørestols- og respiratorbruger. Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af respirator, daglige indkøbsture etc.. Der
er daglig ca. 5 timers ekstra medhjælp til løft m.m..
Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende. Transport foregår nemmest i eget køretøj,
ellers tager du S-toget fra hovedbanegården næsten til døren. Der ydes 1 times transport hver vej.

Kvalifikationskrav: Min. 300 VT-timer, nogen intensiv erfaring, nogen psykiatrisk erfaring,
fleksibilitet ved vagtplanlægning, 5-8 vagter mdl. og desuden skal du have kørekort. Kvindelige
ansøgere vil af hensyn til pt. blive foretrukket. Desuden ser vi gerne, at du kan blive på holdet
mindst 2 år.

Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag og aftenvagt. Hertil kommer supplerende
undervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i skift af trachealtube.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 18. februar 1999 kl. 12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger Peter Tlf.: 44959209.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 3 nyeHold 4619 i Nordsjælland søger 3 nyeHold 4619 i Nordsjælland søger 3 nyeHold 4619 i Nordsjælland søger 3 nyeHold 4619 i Nordsjælland søger 3 nye

Holdet passer en sød og frisk 12 ½ års dreng, der har sølvkanyle og jejunostomisonde.
Vi dækker den ½ måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole,
+ lige for tiden, aftenvagter hver mandag.

Vagtbureauet
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Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover giver vi den medicin der skal
gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Af hensyn til kontinuiteten kræves det at du ikke er længere end på 6. semester fase I.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min 5-7 vagter, også i eksamensmånederne. I øvrigt
cykler vi småture med drengen om sommeren, så du må kunne håndtere at cykle også. Cykel
stilles til rådighed af familien. Det er i øvrigt ikke tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplærig: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane og cykel/til fods.
Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder: Maria  ( 49 14 16 39 eller mobil 26 15 16 39

Ansøgningsfrist torsdag den 4. marts 1999 kl. 12.00...... til Vagtbureauet......

NYT HJEMME VT-HOLD 4627 SØGER 1 NYT MEDLEM

Holdet skal fungere omkring et barn på ca. 2 måneder, der har choanal atresi, hvilket vil sige at der
ikke er huller til næseborene.
Barnet har fået lagt to plasticrør op i næsen, som skal soigneres og suges efter behov.

Arbejdet vil dels bestå i denne soignering og sugning, og dels i almen pleje af barnet og dets
tvillingebror.
Holdet skal dække aften- og nattevagter. Arbejdet foregår i Gentofte.

Ansøgningskrav:

· Minimum 200 VT-timer
· Mulighed for at tage mindst 4 vagter om måneden, også i eksamensmåneder
· Fleksibilitet mht. vagtplanlægning
· Du skal kunne komme til  holdmødet d. 22. februar klokken 18.00

Ansøgere med VT-II kursus (børnekursus) og/eller børneerfaring vil blive foretrukket.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 19. februar 1999 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Wasim Zafar på personsøger 50171612.

IMCC

KUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AKUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVET PRØVET PRØVET PRØVET PRØVE
KRÆFTER MED ET SPÆNDENDEKRÆFTER MED ET SPÆNDENDEKRÆFTER MED ET SPÆNDENDEKRÆFTER MED ET SPÆNDENDEKRÆFTER MED ET SPÆNDENDE
UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE ?UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE ?UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE ?UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE ?UDVIKLINGSPROJEKT I ZIMBABWE ?

Har du lyst til at arbejde med sygdomsforebyggelse, sundhedsoplysning og bæredygtig udvik-
ling i et tæt samarbejde med en afrikansk landbefolkning og danske og zimbabwiske studerende?
At forbedre adgangen til sundhedsfaciliteter for en befolkning i samarbejde med de lokale sund-
hedsmyndigheder? At organisere workshops om AIDS, familieplanlægning, hygiejne og diaré
samt om hvorledes en bedre ernæringstilstand kan opnås? At få international erfaring med udvik-
lingsarbejde og sygdomsforebyggelse? At rive syv måneder ud af kalenderen for at få en ople-
velse for livet, samtidig med at du er med til at gøre en forskel for en befolkning........og meget,
meget mere?

Zimbabwe Village Concept Project (VCP) er
et tværfagligt og internationalt projekt, der
har kørt siden foråret 1998. Projektet er dels
et IMCC-projekt, dels et IAAS-projekt
(IAAS er en international sammenslutning
af landbrugsstuderende). Projektet er loka-
liseret i et landområde i det nordvestlige Zim-
babwe ca. 550 km nordvest for hovedsta-
den Harare. Området bebos af tre etniske
grupper; Shonaer, Tongaer og N�debeler, og
området er stærkt negligeret hvad angår infrastruktur, uddannelse og sundhedsfaciliteter. Dette
skyldes dels den store migration til området gennem de seneste årtier, dels områdets placering
langt fra distriktshovedstaden.

HVHVHVHVHVAD ER IMCC ?AD ER IMCC ?AD ER IMCC ?AD ER IMCC ?AD ER IMCC ?
Hvad kan du bruge os til?
Hvad kan vi bruge dig til ?

IMCC indbyder til informationsaften med præsentation af undergrupper & rejsemuligheder.
Der vises lysbilleder og serveres kaffe, the og lunt hjemmebag.
Onsdag den 24/2-99 i FaDL�s  mødelokale. Kl. 18.00 � 21.00

PÅ GENSYN!
IMCC�

Det overordnede mål med Zimbabwe VCP er at højne levestandarden i lokalbefolkningen, der
omfatter ca. 3500 børn og voksne. Dette skal ske gennem forbedret sundhedsviden og -praksis,
indførsel af bæredygtige landbrugsmetoder, forbedrede vand- og sanitetsfaciliteter samt en styr-
kelse af organiseringsevnen i lokalsamfundet. Herved er der mulighed for, at de potentielle
muligheder og ressourcer, der er tilstede hos befolkningen, bedre kan udnyttes.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder fra feb.-aug. og aug.-feb (de nævnte mdr.
inklusiv). Ved hver rotation udsendes to medicinstuderende, to landbrugsstuderende og en
antropologistuderende, der alle kommer til at bo i projektområdet. De studerende arbejder frivilligt
på projektet, men flyrejse, vaccinationer, forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i
Zimbabwe betales af projektet, der er finansieret af DANIDA. De deltagende forpligter sig ud
over selve projektperioden på syv måneder til at engagere sig i projektgruppens arbejde i Dan-
mark et halvt år før og efter udsendelsen.

Du kan nu ansøge om at deltage i projektets 5. eller 6. rotation, der udsendes i henholdsvis feb.
2000 og aug. 2000. Ansøgningsfrist er torsdag d. 6. April.

Er du interesseret i at høre mere, kan du komme til info-møde med lysbilleder onsdag d. 17/3 kl.
18:30 i DAM auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B. Alle er velkomne, også selvom
du ikke har lyst til at blive sendt ud, men måske hellere vil arbejde i projektgruppen herhjemme
i Danmark. Yderligere information kan du få på dit IMCC-kontor, hvor der ligger materiale parat
eller ved at se på internet-addressen: www.imcc.dk, under �aktiviteter�.
Du er også velkommen til at kontakte Ida (tlf.: 36 46 37 86) eller Ann-Louise (tlf.: 39 66 16 90).

Basisgrupperne
KRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINERE
Inviterer til semesterstartsmøte
Søn 28. Feb. kl. 19.00
hos Jutta Jørgensen,
Hothersplads 1, 3. Th.
2200  KBH. N.
tlf: 35 82 84 89
Tilmelding hvis man vil spise med!
Alle er velkommen!

PIT-JULEFROKOST !!!
Denne famøse forestilling løber af stabelen:

TORSDAG 11.3.99. kl.18�30

hos undertegnede hvortil du i dag( ja lige nu�..) skal tilmelde dig. Herfra udgår så også dekret
om hvilken slags mad du skal medbringe....
Vi ses !
Morten Højlund
Willemoesgade 81, 1.th (Waade)
2100 Ø
Tlf: 35 26 61 71

ER DU INTERESSERET I PRÆ-KLINISKER DU INTERESSERET I PRÆ-KLINISKER DU INTERESSERET I PRÆ-KLINISKER DU INTERESSERET I PRÆ-KLINISKER DU INTERESSERET I PRÆ-KLINISK
UDVUDVUDVUDVUDVALG´S ARBEJDE��..ALG´S ARBEJDE��..ALG´S ARBEJDE��..ALG´S ARBEJDE��..ALG´S ARBEJDE��..

�����så mød op mandag d. 22/2-99 kl. 16 på IMCC´s kontor
til en introduktion i gruppens aktiviteter.

Vi er en lille gruppe på 2 aktive, som synes det kunne være sjovt at se nogle nye entusiastiske
ansigter. Gruppens arbejde består kort sagt i at arrangere Præ-kliniske ophold på hospitaler på
Sjælland og Bornholm i sommer og vinter månederne. Arbejdet er oplagt for studerende på fase
1, der har lyst til at lave lidt organisations arbejde med relevans for studiet.
 Vi ses
PU.

RUSVEJLEDNINGRUSVEJLEDNINGRUSVEJLEDNINGRUSVEJLEDNINGRUSVEJLEDNING
For en sikkerheds skyld gentager vi lige datoerne for den aktive tilmelding:
Torsdag den 18/2 kl. 15-17 i kantinen, og
Tirsdag den 23/2 kl. 14-17 i studenterklubben,
som er de eneste muligheder for at tilmelde sig personligt, som det kræves.
Husk nu, at du ikke skal melde dig bare fordi:
-din kæreste gør det
-dit �slæng� gør det
-du scorede sidst du var vejleder.(Og ikke siden).
Hvis vi får for mange tilmeldinger, trækker vi lod efter det legendariske Bjerrum´ske Princip. Det
vil sige en vægtet lodtrækning for at få et repræsentativt udsnit af studiet.
Resultatet af en sådan lodtrækning vil blive ophængt på diverse opslagstavler omkring klokken
20 tirsdag aften, altså aftenen før stormøde. Det er kort varsel, men er det ikke bare ærgerligt. De
heldige skal huske at komme til :
Stormøde onsdag den 24/2 kl 20.00.

Rusnews

Vagtbureauet & Indre Organer



12

MSR side nr. 9 • 17. februar 1999 • 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/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Kalender

Februar 1999
16. Afhentning af penge og ikke solgte bøger
fra bogmarked, kl. 12 - 15. MSR-lokalerne
18. Afhentning af penge og ikke solgte bøger
fra bogmarked, kl. 16 - 18. MSR-lokalerne
23. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet
(1.2.15)
24. Studienævnsmøde
25. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
Marts 1999
10. Faglig dag: "Lægens magt og ansvar" på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
12.-14. Temakonference i Danske Studerendes
Fællesråd (DSF) (afholdes i Ålborg)
16. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet
(1.2.15)
17. Studienævnsmøde
18. Generalforsamling, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
April 1999
6. Fællesmøde, kl. 15.30. Kontoret (1.2.5)
7. Studienævnsmøde
8. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
16.-18. Årsmøde i Landssammenslutningen af
Moderate Studenter (LMS).
27. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet
(1.2.15)
28. Studienævnsmøde
29. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
Maj 1999
6. Fakultetsdag - forskning og fest.
18. Fællesmøde, kl. 15.30. Mødelokalet
(1.2.15)
19. Studienævnsmøde
20. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
Juni 1999
8. Fællesmøde, kl. 15.30. Kontoret (1.2.5)
9. Studienævnsmøde
10. Fællesrådsmøde, kl. 18.00 hos Forenede
Studenterråd
29. Fællesmøde, kl. 15.30. Kontoret (1.2.5)
30. Studienævnsmøde

... jah, der er nok at lave !

Nyt studienævn

Som vi skrev på den sidste studenterrådsside i
MOK, så har der været valg til de styrende
organer. Således er der blevet valgt fem nye
studenterrepræsentanter til Studienævnet for
Medicin (se sidste MOK eller studenterrådets
hjemmeside). Men der er jo også blevet valgt
fem undervisere til studienævnet. Den 3. februar
holdt det nye studienævn sit første møde – og
konstituerede sig. Dvs. der blev valgt studieleder,
vicestudieleder, studentertalsmand og besat et
væld af forskellige udvalgsposter.

De fem undervisere vælges for tre år ad
gangen, og de nuværende medlemmer er således
valgt for perioden 1. februar 1999 til 31. januar
2002.

Underviserne i studienævnet er:
For de kliniske fag:
Poul P. Jaszczak, Overlæge, dr.med., og
Asger Dirksen, Professor, dr.med.
For de parakliniske fag:
Niels Højby, Professor, dr.med.,
For de teoretiske fag:
Finn Bøjsen-Møller, Lektor, dr.med. og
Pernille Due, Adjunkt,

Ny studieleder
Der var kampvalg mellem Finn Bøjsen-Møller
og Poul Jaszczak til posten som studieleder. Det
Medicinske Studenterråd støttede Jaszczak, der
har været studieleder de sidste mange år og som
har været den største drivkraft bag den
omfattende revision af vores studium. Efter
afstemning blev Poul Jaszczak valgt med et flertal
på 7 (ud af 10) stemmer. Således kan arbejdet
med implementeringen af den nye studieordning
fortsætte med den samme "kaptajn" ved roret.

Efterfølgende blev der afholdt valg til posten
som vicestudieleder. Efter nogen debat enedes
studienævnet om at vælge Finn Bøjsen-Møller
til vicestudieleder. Han danner således "par" med
Jaszczak.

Posten som studentertalsmand blev på
studenterrådets indstilling tildelt Simon Serbian.

De mange udvalg
Som nævnt blev der valgt repræsentanter til en
lang række udvalg under studienævnet. Udvalg-
ene kan man læse om på studenterrådets hjem-
meside, hvor også de nye repræsentanter vil blive
indskrevet.

Til arbejdet med at implementere den nye
studieordning genoprettes en række semester-
udvalg. Udvalgene er meget vigtige og studenter-
rådet vil bruge megen tid på arbejdet dér. På næste
fællesmøde skal kommissorierne for udvalgene
behandles forud for vedtagelse i studienævnet.

Fællesmøde
Tirsdag den 23. februar 1999, kl. 15.30

Mødelokalet (1.2.15)

Dagsorden:
1.Formalia
2.Meddelelser
Medicinsk Studenterhus
Opfølgning på projekt "Læsesaleregler"
Opfølgning på projekt "Studiesale åbn.tider"
Opfølgning på projekt "Kemi-undersøg."
3.Nyt fra semestrene
4.Studienævnsmødet
Kommissorium for semesterudvalgene
5.Eventuelt

Kaffe, the og kage som sædvanlig ...

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Fmd., Det Medicinske Studenterråd

Få magt !?
Denne gang bringer vi hele forårets kalender.
Der er rigtig mange udvalg og møder, hvor vi
som studerende har indflydelse og kan gen-
nemføre vor vilje – og så er det sjovt! Se efter
i din egen kalender, om ikke der skulle være
lidt tid tilovers. ... Magten venter forude!

Konference-succes

I denne weekend blev der afholdt en konference
med temaet Demokrati og studentersamarbejde,
på RUC. Kort fortalt var formålet med konferen-
cen at samle den bredest mulige kreds af studen-
terpolitikere fra både mellemlange- og lange
videregående uddannelser, for i en weekend at
diskutere politik og om muligt oprette nye
alliancer.

Konferencen var en stor succes. Godt nok
var der kun 60 personer samlet; men til gengæld
kom de fra en meget bred række af uddannelser.
Hvornår har du f.eks. sidst talt med en ergo-
terapeut, en lærestuderende og en design-elev
på samme tid?

Efter at have diskuteret sager lige fra
grundlæggende demokrati-opfattelser og SU-krav
til ministeriets syn på studenterpolitik; kon-
kluderede forsamlingen søndag, at der var brug
for at mødes oftere, udveksle erfaringer og koor-
dinere politik. Der blev ikke taget organisatoriske
tiltag; men det blev besluttet at mødes igen om
et halvt år. Således håber Forenede Studenterråd,
at begyndelsen til et nyt og større landspolitisk
samarbejde nu er lagt.

MSR
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HG-AKTIVITETSDAGHG-AKTIVITETSDAGHG-AKTIVITETSDAGHG-AKTIVITETSDAGHG-AKTIVITETSDAG
Mandag den 8. februar 1999
holdt husgruppen
aktivitetsdag.
MOK var som sædvanligt på pletten, for at opstøve
hvad hvilke nye tiltag de nu har fundet på...
Der afholdes aktivitets/rengøringsdag ca. 1 gang per
semester, med efterfølgende middag. Man undres
over hvor meget skidt der kan samle sig i hjørnerne,
men takket være HG�erne er hjørnerne nu rene.
På vores runde mødte vi Springborg og Mads Hor-
num igang med en større oprydning af værkstedet.
Værkstedet indeholdet blandt andet cykelværktøj
som de studerende kan låne hvis ens cykel punkterer
(fx. på vej fra Teilum til Panum som det  skete for
undertegnede i sidste uge).

HG�s grill blev sat i stand af Morten Staberg og
Dan Isbye, så nu er den klar til endnu en sæson
med hygge i atriumgården.
Desuden er det nu klarlagt at gulvvaske-
maskinen virker!! Undertegnede fik en hurtig
demonstration af Lisbeth G., HG�s gulvvaske-
maskineekspert/tekniker, og kan bekræfte at selv
dens sugelæber fungerer som de skal!!?!

Kunst på væggene.
I løbet af jule/læseferien blev der sat billeder på
væggene. Den anatomiske grundlægger
Versalius lavede i sin tid nogle meget flotte teg-
ninger af kroppen, som HG har fået reproduce-
ret i plakatstørrelse, og sat op med spotlight på
og hele molevitten. Vi henviser desuden til af-
snittet i Finn Bojsen Møllers Bevægeapparatet:
Tribut til Versalius.

Som afslutning vil jeg bringe den lille info om
forholdene i Studenterklubben:

HUSK DER ER SELVAFRYDNING.

red/ Gordon

Søren Rudolph betragter Versalius.

Sta og Dan: Rigtige mænd bruger
Power Tools.

Lisbeth G. i gang med
sugelæberne.

Springborg og Mads H. klarer
værkstedet.

Studenterklubben
LANG FREDAGSBAR OGLANG FREDAGSBAR OGLANG FREDAGSBAR OGLANG FREDAGSBAR OGLANG FREDAGSBAR OG
SEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTARARARARARTSFESTTSFESTTSFESTTSFESTTSFEST.....

Bryggerierne opgiver
kampen.
Efter voldsomt pres fra de danske handelssko-
ler og gymnasier, er De Forenede Bryggerier
bukket under, og har droppet onsdags-
frigivelsen af sæsonøl, som derfor fremover
vil blive figivet på fredage. Dette medfører at P-
dag falder FREDAG DEN 26. FEBRUAR,
hvilket gør den lang! Så Kom glad - kom frisk
og syng glade påskesange.

Semesterstartsfest lørdag d. 27. februar kl. 22.00.
Så sælges der billetter til semesterstartsfesten. Denne gang vil alle der er vendt hjem fra ski-tur (og
dem der ville ønske de havde været afsted) kunne nikke genkendende til vores AFTER-SKI bar,
og dem der glæder sig til sommerens snorkelferie vil svømme rundt i SCUBA/UNDERVANDS/
SUBMARINE bar. HG forventer at DU vil : Danse, danse, evt. drikke, drikke og score, score...
Billetter vil bliver solgt i Studenterklubben:

TIRSDAG D. 23. FEBRUAR KL. 16.00
og

TORSDAG D. 25. FEBRUAR KL. 16.00
Vi gør endnu engang opmærksom på...

...at der kun er billetsalg til stud.med.'ere.

...at der kun sælges 1 billet per person.

...at man SKAL vise sit studiekort når man køber sin billet.

...at prisen er  kr. 40,-, vi ser gerne lige penge.

...at der overhovedet ikke under nogen som helst omstændigheder
vil blive solgt billetter i døren.

...at hvis man har glemt sin billet, så kommer man ikke ind.
HUSK: Dørmændene er dine medstuderende, og også gerne vil have
en sjov aften.

KOM GLAD - KOM FRISK

Er der lang fredagsbar d. 5. marts?
Vi ved det ikke endnu, men husk der er P-dag den 26/2 og semester-
startsfest.

Kærligst Husgruppen.

9 dage til P-dag!

FOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI � BOLIVIA EKSPEDITIONENFOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI � BOLIVIA EKSPEDITIONENFOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI � BOLIVIA EKSPEDITIONENFOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI � BOLIVIA EKSPEDITIONENFOREDRAG OM HØJDEFYSIOLOGI � BOLIVIA EKSPEDITIONEN

V/ Bengt Saltin
DAM Auditoriet mandag d. 22/2 � 1999 kl. 17:00

Sommeren 98 drog 16 forsøgspersoner og adskillige forskere til Bolivia.
I 5200 meters højde søgtes nu gennem de følgende 10 uger svar på nogle af fysiologiens helt essentielle

spørgsmål (fx hvorledes / hvorfor falder den maksimale puls og hvorfor dannes der mindre mælkesyre på trods
af luftens langt mindre indhold af ilt � hvordan reguleres dette�).

Hør om hvordan det var at være forsøgsperson og dermed i centrum for �ivrige resultatmindede forskeres
listige metoder� (stud. med. beretter) og ikke mindst om lederen af den dansk-amerikanske
forskningsekspedition, prof., dr. med. Bengt Saltins umiddelbare opdagelser/konstateringer.

Foredraget er naturligvis åbent for alle og der vil være mulighed for at få lidt mere at vide om SIMS og vore
andre arrangementer ved samme lejlighed.

-Prof. Med. Dr. Bengt Saltin, leder af Center for Muskelforskning (CMRC), modtog for nylig Novo Nordisk
prisen på 1 million dk. kr. for sin livslange forskningsindsats.

Indre Organer

MASTER-LOGENMASTER-LOGENMASTER-LOGENMASTER-LOGENMASTER-LOGEN
Der indkaldes til ordinær
generalforsamling i Master-logens
klublokale fredag d. 26/2 kl. 20.00.

Vi ses MVH
fødevareministeren
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Klage 1
KÆRE MOK,KÆRE MOK,KÆRE MOK,KÆRE MOK,KÆRE MOK,

Jeg synes det er for dårligt, at min udmærkede og interessante teateranmeldelse i sidste MOK på
groveste vis bliver klippet kortere, og så endda midt i en sætning. Jeg forlanger at anmeldelsen
bliver bragt igen og desuden forlanger jeg 1000 kroner i erstatning for svie og smerte.

Med ikke-venlig hilsen, Jakob Raunsø

KÆRE JAKOB RAUNSØ,KÆRE JAKOB RAUNSØ,KÆRE JAKOB RAUNSØ,KÆRE JAKOB RAUNSØ,KÆRE JAKOB RAUNSØ,

Din kritik er blevet modtaget med medfølelse her på MOK-redaktionen. Vi bringer naturligvis
anmeldelsen igen og den ansvarlige for klipningen er allerede blevet sat til at skrive 100 gange på
tavlen: �Jeg vil aldrig igen klippe i Raunsø�s indlæg!�
Mht. erstatningskravet kan du rende os....

Mvh red/Raunsø

TEATEATEATEATEATER ANMELDELSETER ANMELDELSETER ANMELDELSETER ANMELDELSETER ANMELDELSE
af Jakob Raunsø

HØSTEN
Da Deres udsendte anmeldere en forblæst februaraften troppede op på Det Kongelige Teater for
at hente billetterne til opsætningen af Astma 5 fik vi os en slem skuffelse. Forestillingen var aflyst,
men vi �kunne jo bare se Høsten i stedet for�, foreslog den venlige billetsælger. Hvad vidste vi
om Høsten? Henning Jensen har hovedrollen og det handler vist nok om noget med nogle
brødre.... Vi tog imod tilbudet. �De bliver nok glade for at se Jer derovre�, sagde sælgeren med
et smil, �for man kan ihvertfald godt sige, at der IKKE er udsolgt!�

Det viste sig at være en mild underdrivelse. Denne torsdag aften havde 25 (inklusiv os selv) valgt
at se Høsten. I en sal med plads til 200 var det nærmest pinligt få. Vi forberedte os på det værste...

Men der gik ikke lang tid, før vi fandt os fuldstændig optaget af den dybsindige og hårde historie.
Høsten er skrevet af Henrik Krogholt, der bl. a. har skrevet Menneskereden, også opført på det
Kongelige. En nat bryder de to brødre, Rake (Lars Lippert) og Paw (Martin Hestbæk), ind i deres
fars hjem, et gammelt husmandssted beliggende uden for flyverækkevidden af enhver krage! De
er kommet for at tage det endelige opgør med deres far, som de har savnet, men også frygtet hele
deres liv. Med opsparet vrede og gensidig mistro venter brødrene på Den Gamles hjemkomst,
men afbrydes af naboens smukke datter Line (Stine Stengade), hvis uventede natlige besøg sætter
helt nye konflikter i gang. Da Den Gamle (Henning Jensen) endelig ankommer, venter hele tre
forsømte og fortvivlede voksne børn i hans ensomme hus.

Der er lagt op til en historie fyldt med ældgamle konflikter, der bryder ud efter års fortrængning.
En historie om forholdet mellem to brødre, der i hele deres barndom har været præget af gensidig
misundelse og kræven efter faderens opmærksomhed. En fader, der gennem skilsmisse og druk
ikke har haft lyst og overskud til at tage sig af sine børn.

Skuespillerne bærer den dystre stemning godt på vej. Lars Lippert, der spiller den ældre bror, viser
tydeligt hvor smertefuldt mødet med faderen er. Martin Hestbæk fremstår som den seje lillebror,
der gennem vold og kriminalitet har fået luft for de indespændte agressioner fra barndommen. På
bunden viser det sig, at lillebroderen nærmest som et lille barn higer efter opmærksomhed fra
faderen. Enhver opmærksomhed, selv dårlig opmærksomhed er bedre end ingen, hvilket også
er en vigtig pointe i skuespillet. Stine Stengade spiller den 17-årige Line, der kommer fra fuldstæn-
dig anderledes familieforhold: Kollektivet! Stine Stengade er 27 år, og det giver hende nogle
åbenlyse vanskeligheder med at portrættere den unge uskyldige Line. Til tider virker Line mere
som en 7-årig end en 17-årig og så er det svært at acceptere ord som �Kneppe� fra hendes mund,
taget i betragtning, at Deres anmeldere ikke er pædofile!
Henning Jensen viser sit format som den buldrende fader, først skræmmende og siden ynkelig
og knækket.

Skuespillet undgår de fleste klichéer, der ellers hutigt kunne sylte stemnningen ind i sentimentalitet
og melankoli. Vi føler med brødrene og synes det er møguretfærdigt, at deres barndom har været
et sådant helvede. Problemerne i Høsten opstår, når de medvirkende på skift skal fremsige en
længere filosofisk monolog, mens de drømmende kigger ud over publikum. Det er meget muligt,
at disse passager havde vigtigt indhold, men vi fandt os tabt i andre tanker i løbet af kort tid. Der
er også passager i stykket, der virker malplacerede. Som om scenen er taget med kun for at
underholde publikum.
Lyssætningen er spændende og ændrer sig meget i løbet af forestillingen afhængigt af stemnin-
gen på scenen. På et tidspunkt bliver man dog distraheret af nogle larmende bevægelige lamper.

Efter de forkølede men velmente klapsalver fra de 25 par hænder sad vi tilbage med en følelse af,
at det er en fejl, at der ikke kommer flere og ser forestillingen. Der er ikke tale om et mesterstykke,
men et skuespil med mange gode fængende passager i et integreret hele, der lader stof til efter-
tanke.

Høsten spiller i Turbinehallerne til og med d. 26/2. Tjek spilledagene på www.kgl-teater.dk.
Unibilletter af 50 kroner bestilles hos Trine Kiær på 33 69 69 92 eller på tki@kgl-teater.dk.

MAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTER
Premiere fredag  d. 26.2.99

I et virvar af ledninger, lamper, kameraer og hektisk arbejdende filmfolk i studierne hos Norsk
Film i Oslo står en person og udstråler koncentration, indre ro og styrke. Pausen i optagelserne
skal bruges til at leve sig endnu bedre ind i den krævende hovedrolle som magnetisøren Meisner
i filmen �Magnetisørens femte vinter�, der får premiere fredag d. 26. februar. Ole Lemmeke er den
eneste danske skuespiller på et overvejende svensk crew.

Filmen udspiller sig i 1819 i en nordsvensk by
og fortæller historien om, hvordan en tilrejsende
magnetisør får adgang til den førende læges
hjem for at forsøge at kurere lægens blinde dat-
ter. En magnetisør er en slags healer, der ved
hjælp af hypnose og magnetiske strygninger
kan helbrede sygdomme. Lægen er først mis-
troisk, men den karismatiske magnetisør får
hurtigt overbevist den tvivlende læge om sine
evner og snart holder den fremmede magneti-
sør byen i sin hule hånd. Spørgsmålet er om
hans succes kan vare ved...

Hovedrollen som Dr. Selander, der åbner sin dør for den fremmede magnetisør, spilles af sven-
ske Rolf Lassgård. Han kendes fra �Jägerne� og hans rolle som den afdankede provinskommisær
Kurt Wallander i de mange svenske politi-thrillere, der vises på DRTV. Ole Lemmeke har sidst
spillet en mindre rolle i �Taxa�, men er bedst kendt fra hovedrollerne i �Den Russiske Sangerinde�
og �De Nøgne Træer�, for hvilken han fik en Bodil. Manuskriptet er skrevet af Morten Henriksen
(�De nøgne træer�), der også instruerer. Manuskriptet er skrevet på baggrund af Per Olov Enquist�s
debutroman af samme navn.

Charlatan eller psykopat?
�Der er mange facetter i filmen. Det er et drama om etik og moral, om had og kærlighed og om den
alternative medicin kontra den etablerede. Jeg ser ikke Meisner som bedrager, men som et sam-
mensat væsen, der besidder nogle evner.�

�Han står på balancen mellem lys og mørke, og har en tørst for at blive anerkendt. Måske er han
en charlatan, en løssluppen psykopat, eller måske er han et geni og et kærligt menneske. Jeg vil
ikke komme med en færdig løsning, jeg bryder mig ikke om færdige meninger, men Meisner er
fremfor alt anderledes�, siger Ole Lemmeke om sin rolle.

Allerede for seks år siden var det på tale at filmatisere �Magnetisørens femte vinter� og Ole Lemmeke,
der har arbejdet sammen med instruktøren Morten Henriksen før, var forhåndshyret til hoved-
rollen. Han gik straks i gang med sin research.

Kursus hos hypnotisør
�Jeg var blandt andet på et kursus hos den engelske hypnotisør Paul McKenna. Jeg ville opleve,
hvad hypnose er, ikke mindst fordi der findes så mange skrøner. Men generelt giver det en
personlig tilfredsstillelse at vide noget om emnet, og jeg har researchet på mange af mine tidligere
roller. Både af nødvendighed, men også fordi jeg simpelthen bare er nysgerrig,� griner Ole
Lemmeke.

Rolf Lassgård, der spiller lægen, der åbner sin dør for magnetisøren, siger om sin rolle: �Dr.
Selander er læge og videnskabsmand. Men der er stærke modsætninger i ham. Han drages af det
mystiske, og jeg forstår ham. Da magnetisøren kommer til byen, kan han ikke stå imod, men
trækkes længere og længere ind i det. Det er gennem hans øjne, vi oplever historien. Jeg ser Dr.
Selander som et almindeligt menneske, der her bliver rejseleder ind i en magisk verden. Til sidst
bliver han tvunget ud i nogle voldsomme beslutninger. Han bliver tvunget til at handle.�

Foretrækker at lave film
Ole Lemmeke glæder sig nu til, at optagelserne er færdige. Så står den på ren afslapning, da det er
hårdt at være koncentreret om opgaven i de mange uger optagelserne varer. Det er også derfor
han foretrækker at lave film frem for teater.

�Processen indtil der er en færdig forestilling er fin. Men det er hårdt at præstere det samme hver
aften, at skabe det samme, så publikum synes det er godt. Det betyder, at man aldrig har fri. Det
er selvfølgelig et temperamentsspørgsmål, men det er ikke mig,� siger Ole Lemmeke med et
skuldertræk.

Kulturredaktionen/Raunsø

KLIKENKLIKENKLIKENKLIKENKLIKEN
Torsdag d. 25. februar kl. 18.30 er der premiere på Det Kongelige Teaters første KLIKE-aften,
hvor du af skuespiller Lars Lippert får opskriften på hvordan man sminker en blodtud. Vær
beredt for der bliver brugt masser af teaterblod og et sugerør skal sættes op i næsen, så det er ikke
for sarte nerver. Samme aften fortæller succesinstruktøren, Emmet Feigenberg, om arbejdet med
�Høsten� og skuespiller Martin Hestbæk lægger makeup og fortæller om sin rolle som kriminel
lillebror. Kl. 20.00 ser vi forestillingen �Høsten� i Turbinehallerne, Adelgade 10.
Pris for forestilling og KLIKE-aften er kun 50 kr. for studerende. Hvis du endnu ikke er KLIKE-
medlem kan du melde dig til på www.kgl-teater.dk/kliken.
God fornøjelse i Det Kongelige Teater

Mange hilsner
KLIKEN

Teater

Filmomtale

Kultur & Klager



15

Klage 2
KÆRE MOK.KÆRE MOK.KÆRE MOK.KÆRE MOK.KÆRE MOK.

Da jeg fremsendte min anmeldelse af �Physiologi des Menschen�, gjorde jeg
udtrykkeligt opmærksom på, at jeg ikke vil have den trykt i andre opsætninger,
end den jeg selv havde lavet.

Ikke desto mindre bringer I anmeldelsen med figurerne så kraftigt ned-
fotograferet, at man ikke længere kan se, hvad de forestiller.

Jeg er ked af at skulle være et brokhoved, men jeg må bede jer om ved førstkom-
mende lejlighed at bringe illustrationerne i den størrelse, de oprindeligt havde,
med en angivelse af, at de refererer til min anmeldelse, og at Springer Verlag har
ophavsretten.

Jeg sætter stor pris på MOK-redaktionens redaktionelle frihed, men mener ikke,
at denne omfatter retten til at omgå en udtrykkelig henstilling.  Jeg gør opmærk-
som på, at det af kolofonen fremgår, at I forbeholder jer ret til ikke at bringe
indlæg, der ikke overholder reglerne for opsætning (hvad mit indlæg ganske
rigtigt ikke gjorde) - ikke at I forbeholder jer ret til at maltraktere folks indlæg.
�
Brian Bjørn
Stud.med.

KÆRE BRIANKÆRE BRIANKÆRE BRIANKÆRE BRIANKÆRE BRIAN

Din kritik er blevet modtaget med medfølelse her på MOK-redaktionen. Vi
bringer naturligvis billederne igen i den oprindelige størrelse, og den ansvarlige
for klipningen er allerede blevet sat til at skrive 100 gange på tavlen: �Jeg vil
aldrig igen klippe i Brians indlæg!�
Mht. vores kolofon vedkender vi at ordet �maltraktere� ikke forekommer, men
der står dog at, citat:�Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens
opsætning og illustrationernes størrelse og antal.� - bevares, vi ændrer det til
�maltraktere� på et senere tidspunkt.

Mvh red/Græbe

Illustrationerne er gengivet med tilladelse fra Springer
Verlag, der er indehaver af ophavsretten. Figur 4-3 er
fra side 69, figur 35-18 er fra side 755.

Schmidt RF, Thews G.
Physiologie des Menschen, 27.
Auflage. Berlin: Springer
Verlag, 1997.

Boganmeldelse
HUMAN FYSIOLOGI -HUMAN FYSIOLOGI -HUMAN FYSIOLOGI -HUMAN FYSIOLOGI -HUMAN FYSIOLOGI -
EN GRUNDBOGEN GRUNDBOGEN GRUNDBOGEN GRUNDBOGEN GRUNDBOG
4. udgave
Jørgen Warberg

af Jakob Raunsø
Human Fysiologi af Jørgen Warberg udkom i en 4. udgave
i eftersommeren 1998. Bogen henvender sig primært til stu-
derende ved Danmarks Tekniske Universitet, der følger fa-
get Human Fysiologi. Teksten inddrager de fleste væsentlige
områder af fysiologien, dog ikke den specielle nerve- /sanse-
fysiologi fx. synet og hørelsen, da disse områder ikke indgår
i pensum på DTU.

Bogen er meget logisk og pædagogisk opbygget. Første kapitel gennemgår den medicinske
terminologi og elementær anatomi, hvilket er suverænt, hvis man har glemt, hvad in situ betyder.
Derefter bliver den almene cellefysiologi, nervesystemets fysiologi og muskelfysiologien gen-
nemgået. Disse afsnit er især gode til cellebiologikurset på 4. semester, hvor man i stedet for at
investere en mængde tid i Berne & Levy�s tunge gennemgang, faktisk får en pensumdækkende
beskrivelse i Warbergs bog.

Herefter følger de emner, der gennemgås på 5. og 6. semester i fysiologikurset. Dvs. Stofskiftet
og energiomsætning, kredsløbets fysiologi, respirationens fysiologi, endokrinologi, fordøjelses-
systemets fysiologi, legemsfaserne og nyrernes fysiologi. Det varierer meget, hvor meget af
pensum, der er dækket i de forskellige afsnit. Generelt er Warbergs bog ikke fuldstændig pensum-
dækkende.  De, for medicinere, noget tynde afsnit er især respirationsfysiologien, dele af kredsløbs-
fysiologien og neurofysiologien. Det bedste og mest dækkende afsnit er endokrinologien, hvil-
ket mange medicinstuderende da også bruger som eneste litteratur til eksamenslæsningen.

Alle afsnit er underbygget af gode og relevante figurer og tabeller. Desuden indledes alle afsnit
med en kort gennemgang af det omtalte organs anatomi. Dette er især en hjælp ved førstegangs-
læsningen, hvis man ikke er helt med i anatomiundervisningen. Warberg inddrager også en del
klinik, hvor lægemiddelnavne, der virker på den omtalte lidelse også bliver nævnt.

Warbergs bog er altså et godt supplement til den mere �tunge� litteratur indenfor faget Fysiologi.
Hvis man selv mener, at have 360 kroner til overs ved starten af 4. semester, så kan det klart
anbefales at købe den på dette tidspunkt. På 5. og 6. semester kan bogen bruges til en god og let
indføring i de forskellige emneområder, inden man springer over til Berne & Levy for at få alle
detaljerne med.

�Human Fysiologi - en grundbog� af Jørgen Warberg kan købes i Bogladen for 398,- minus
rabat.

Kultur & Klager
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SÅ ER DERSÅ ER DERSÅ ER DERSÅ ER DERSÅ ER DER
VIRTUAL UPLINKVIRTUAL UPLINKVIRTUAL UPLINKVIRTUAL UPLINKVIRTUAL UPLINK
TIL REVYEN.TIL REVYEN.TIL REVYEN.TIL REVYEN.TIL REVYEN.
Revygruppen  har igen i år
brugt blod, sved og tårer til
klargøring af dette års
MEDICINER REVY.
MOK har glæden af at
præsentere vores første store
billedreportage fra Panum.
Hvilke spændende ideer har

de fået i år? Som en lille appetitvækker kan vi her vise en
lille sneakpreview af hvad der er i vente til de heldige der
har fået billetter.

Der skrives og laves mad hver dag i klubben, til ud på de sene nattetimer.

Kostumer sys, prøves, sys og prøves igen og igen.

Katrine igang med de sidste detaljer på de mange opsigtsvækkende
kulisser.

Bandet kunne først møde op i weekenden, så tiden er knap til at få indøvet
alle numrene.

Det tager mange timer at lære replikkerne uden ad, mon Jonas overlever
inden premieren?

Hvilke skøre indfald har de fået i år, hvem vil vi møde på scenen i denne
højteknologiske tidsalder

Selvfølgelig vil MOK's egen Mugge - nemlig Krugge -
være tilstede på premieredagen, for at hilse på
premieregæsterne og høre hvor de har købt deres tøj.
Desuden vil MOK's kulturredaktion komme med en uvildig
andmelse i MOK nr. 17.

GOD FORNØJELSE!GOD FORNØJELSE!GOD FORNØJELSE!GOD FORNØJELSE!GOD FORNØJELSE!
red/Gordon

SVING SÅ DE BALLER PIGER!SVING SÅ DE BALLER PIGER!SVING SÅ DE BALLER PIGER!SVING SÅ DE BALLER PIGER!SVING SÅ DE BALLER PIGER!

MEDICINER REVYEN 1999MEDICINER REVYEN 1999MEDICINER REVYEN 1999MEDICINER REVYEN 1999MEDICINER REVYEN 1999


