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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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6. sem. HR
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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. 17 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: Thomas Gaarn

Denne                               redaktion:
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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

Styrende organer

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

GODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FOR
FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999

FASE I
Ordinær Karakter ordinær Syge/reeks.

2. semester
Kemi (skrft) 4. februar 16 februar 25.februar
Anatomi I
 spot 1. juni 25. juni
mundtlig 7. juni  � 16. juni 28. � 29. juni

Psykologi mdt. - kun for 2. semesters studerende kalenderuge 18 sandsynligvis kalenderuge
27 og evt. 28 � 2. semesters studerende får direkte besked
Psykologi mdt. for øvrige studerende kalenderuge 22-26 kalenderuge 27 og evt. 28

4. semester
Cellebiologi
skriftlig 10. juni 23. juni 1. juli
spot 15. juni 22. juni 29.juni.

6. semester
Anatomi II
spot 3. maj 18. juni
mundtlig 6. maj � 12. maj 21. � 22. juni
Biokemi  - skriftlig 27. maj 14. juni 23. juni
Fysiologi -  skriftlig 14. juni 29. juni 7. juli
Integreret - skriftlig 16. juni 30. juni 8. juli

15 MINUTTERS BERØMMELSE15 MINUTTERS BERØMMELSE15 MINUTTERS BERØMMELSE15 MINUTTERS BERØMMELSE15 MINUTTERS BERØMMELSE
OG EN FLADOG EN FLADOG EN FLADOG EN FLADOG EN FLAD
Skader i ugen I

�Jeg ser dit glade æg er trykt på glittet papir
Jeg ser de har trykt alt det intet du si�r
Du er kendt fordi du kendt og det du kendt for at være
Du er til hver en reception og hver en forpremiere
Er du for fattig til billetten? Er du vild med pindemadder?
Synes du selv det fedt med blade med ingenting og sladder?
Prøv en dag at blive derhjemme det sku� vel ikke ku� være så slemt?
Hvis man er værd at huske blir� man sikkert heller ikke glemt�

Nikolaj Peyk, Østkyst Hustlers.

Det har været en dramatisk uge her i Danne-
vang. Brændende Kurdere foran den græske
ambassade, Højsterets historiske dom om
Tvindsærloven. Stakkels danske feriegæster
fanget i snehelvede i Østrig osv osv. Men det er
jo småting ift. ugens altoverskyggende nyhed,
som Ekstra Bladet med sædvanlig meterhøje
bogstaver brølende klaskede op på spisesedlen:
10500 DANSKERE HAR MELDT SIG TIL
ROBINSON.
For folk der har været i landflygtighed de sidste
1/2 år var Robinson ekspeditionen TV-3�s store
kommercielle gennembrud i efteråret, hvor 16
såkaldt helt almindelig danskere skulle lege
Robinson på en øde ø i Suluhavet (60 minutters
speedbådstur fra Mabul).
Selve udsendelsen er blevet kaldt alt fra en
omgang følelsesporno til fremragende under-
holdning. Den diskussion vil vi ikke bokse med
her, blot konstatere at det ville have været rart
hvis deltagerne i et af de første programmer
havde stemt den 2 meter høje lalleglade tåbe-
nakke Thomas Mygind hen hvor peberet gror.
Næh det grinagtige og absurde ved Robinson
har været at følge deltagerne bagefter.
Aldrig har Andy Warhols ord om at i fremtiden får vi alle 15 minutters berømmelse været mere
sande. Deltagerne fra Robinson optræder ,med militærisk præcision, i de mest utrolige og umulige
sammenhænge.
Biker Jens, der ved gud hverken har opfundet det dybe vand eller den varme tallerken, har givet
gode råd til alt fra håndboldpigerne til seksuelt frustrerede husmødre. Robinson-Gitte (det må
være fedt at kunne præsentere sig med sådan et navn) har indspillet en aerobics-video med den
klart-tænkende titel Aerobinson og er i øvrigt flittig foredragsholder. Det er den søde og naturlige
Kathleen også, og her kan man høre hende give gode råd om hvordan man kommer med i
Robinson og så dette gudsbenåede og højtbegavede råd: At det er utrolig vigtig at man er parat
til at blive en kendt person. Sådan!
Det værste er at folk æder det råt. Disse helt almindelige mennesker der slynger den ene banalitet
ud efter den anden. Ordgas som man lige så godt kunne få leveret af Maren i kæret, men hun har
selv-følgelig aldrig været et par måneder på Mataking.
Det er der 10500 andre danskere der gerne vil. Vi ønsker dem god fornøjelse og hvis nogle af
dem  evt mangler 15 minutters berømmelse stiller undertegnede gerne alle sine til rådighed.

Skader i ugen II
Ekstra Bladet stod også for ugens anden store overskrift: OVERLÆGE STIKKER DEMENT 94-
ÅRIG EN LUSSING. I Politiken kunne man læse at en overlæge fra Aalborg havde stukket den
gamle dame en flad fordi hun havde provokeret ham. Nå tænker man så og forestiller sig denne
flabede og uforskammede ældre dame med dårlig opdragelse, der bare ligger der og tigger om at
få en kindhest.
Ligeledes ser man klart den stakkels overlæge., hvor storebror har fået gården og lillebror arbejder
som uroer på Station 1 i København.
Man ventede spændt i 24 timer og så kom forklaringen: HUN SPYTTEDE PÅ MIG.
Spyttede hun, ja så er det da bare helt ok. Det der kan undre er hvorfor han ikke smed hendes
rollator efter hende mens han var i gang, så undgik han også at den gamle dame pludselig rejste
sig fra sin seng og slog igen.
Ak ja overlægen er pt. suspenderet. Vi vil naturligvis følge udviklingen tæt her på MOK-redak-
tionen. Indtil da..........
red/Jon

Lederen

Stem ham hjem!

Studiet
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GODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FORGODKENDT EKSAMENSPLAN FOR
FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999FORÅR/SOMMER 1999

FASE II
Ordinær Karakter ordinær Syge/reeks.

7. semester
Genetik - skriftlig 8. april 20. april 28. april

8.semester
Videnskabst(skrt) 19. maj 1. juni 28. juni
Mikrobiologi(skrt) 8. juni 22. juni 1. juli
Farmakologi(skrt) 24. juni 7. juli 6. juli kun sygeeks

9. semester
Socialmedicin(mun) kalenderuge 9 og 22 25. juni
Psykiatri  - skriftlig 21. juni 6. juli 1. juli kun sygeeks

10. semester
Øre-næse-
halssygdomme kalenderuge 16 og 17 kalenderuge 19
Øjensygdomme do do
Hud- og
kønssygdomme do do

11. semester
Forordningslære
skriftlig 8. marts 23. marts 12 april
Patologisk anatomi
Mundtlig kalenderuge 16 og 17 kalenderuge 20
Arb.- og
miljømed. � skrift 11. maj 27. maj 8. juni

12. semester
Intern medicin
skriftlig 14. maj 8. juni 28. juni
Intern medicin
mundtlig 10. maj � 27. maj 29. juni � 1. juli
Kirurgi - skriftlig 10. juni 23. juni 2. juli
Kirurgi - mundtlig 2. � 17. juni 29. juni � 1. juli
Retsmedicin
skriftligt 4. maj 20.maj 1. juni

13. semester
Almen medicin  - mdt. i forbindelse
med rullene kalenderuge 10,15 og 19 kalenderuge  26
Pædiatri � mdt. kalenderuge 22 kalenderuge 26
Gynækologi/
obstetrik mdt do do
Akut Patient
mundtlig kalenderuge 25 kalenderuge 27

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

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

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGTVIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

26. FEBRUAR 1999 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra
almindelige eksamensregler, fra regler og krav, som er nedlagt i den ministerielle bekendtgørelse
om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om 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.

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER HVAD ?

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

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

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

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

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

Konsekvenser af at have orlov. Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende
kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse
til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller
prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov.

SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte,
der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilba-
gebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter
orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet,
kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået
uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frede-
riksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbsgrænser for hvad du må tjene under orlov.

FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem
FADL. Det er også muligt at søge om kontingentfritagelse i orlovsperioden, men derved mister
man retten til at tage vagter.

Studiet
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Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til
kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne
for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en ar-
bejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gæl-
dende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage
orlov. Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til fase II inklusive orlovsperioder,
uret tikker altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har
brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK indlæg
om dette emne), for langt de fleste er semesterfri nok det smarteste - så kontakt din studievejleder
før du søger orlov.

HVHVHVHVHVAD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?AD MÅ JEG TJENE?
Når du modtager SU er det begrænset hvad du må tjene ved siden af. Dette skal du være opmærk-
som på allerede i begyndelsen af året når du søger om SU. Hvis du tjener mere end 58.536,- kr.,
skal du vælge SU-klip fra så dit fribeløb svarer til hvad du kommer til at tjene. Nedenstående tabel
fortæller dig hvor meget du må tjene før skat (A-indkomst) i 1998, når du melder klip fra:

Fravalg Fribeløb Udbetalt
- 0 klip 58536,- 12 mdr.
- 1 klip (+ 7099,-) 65841,- 11 mdr.
- 2 klip (+ 7099,-) 73146,- 10 mdr.
- 3 klip (+ 7099,-) 80451,- 9 mdr.
- 4 klip (+ 7099,-) 87756,- 8 mdr.
- 5 klip (+ 7099,-) 95061,- 7 mdr.
- 6 klip (+ 7099,-) 102366,- 6 mdr.
- 7 klip (+ 7099,-) 109671,- 5 mdr.
- 8 klip (+ 7099,-) 116976,- 4 mdr.
- 9 klip (+ 7099,-) 124281,- 3 mdr.
- 10 klip (+ 7099,-) 131586,- 2 mdr.
- 11 klip (+ 7099,-) 138891,- 1 mdr.
- 12 klip (+ 7099,-) ubegrænset 0 mdr.

Du kan beregne dit fribeløb på SU styrelsens hjemmeside på adressen: http://www.su.dk/SU-
regler/videregaaende/beregn_fribeloeb_fravalg99.htm

Hvis du har børn under 18 år, kan du hæve årsfribeløbet med kr. 17.619,- pr. barn.

Du skal fravælge klip til stipendiekontoret senest den 15. i måneden før du ellers skulle have
udbetalt klippet.

Kommer du alligevel til at tjene for meget, får du et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt
støtte. Af det beløb der er udbetalt for meget, kræves der af forskellen mellem det laveste og det
mellemste fribeløb, halvdelen tilbage, og af beløb derover det hele. Til dette beløb lægges et 7%
tillæg. Du skal selv henvende dig til skattevæsenet med henblik på at få reguleret din årsopgørelse,
og få udbetalt evt. overskydende skat.  Kan du ikke tilbagebetale beløbet på én gang, forrentes
beløbet med den officielle diskonto med tillæg af for tiden 8,25%.

Hvis du har tjent for meget, kan du se hvordan du regner ud hvor meget du skal betale tilbage på
adressen: http://www.su.dk/SU-regler/har_du_tjent_for_meget.htm
Alt i alt en masse besvær, og en masse gratis arbejde fra din side.  Så forbered dig i god tid og få
meldt det rigtige antal klip fra - de er også dejligt rare sidst på studiet som dobbeltklip.

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

Hvis du er i tvivl kan du henvende dig i Studievejledningen eller på Stipendiekontoret, Fiolstræde
22, 1171 Kbh. K.

Almindelige spørgsmål omkring SU kan der findes svar på på deres hjemmeside på adressen:
www.su.dk

OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGATORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERTORISK UNDERVISNING IVISNING IVISNING IVISNING IVISNING I
TIDLIG ALMEN MEDICIN OGTIDLIG ALMEN MEDICIN OGTIDLIG ALMEN MEDICIN OGTIDLIG ALMEN MEDICIN OGTIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI ISUNDHEDSPSYKOLOGI ISUNDHEDSPSYKOLOGI ISUNDHEDSPSYKOLOGI ISUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at alt samundervisning  i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I
er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset godkendt, skal man
minimum møde til 80 % af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der 100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester, kan man ikke
gå til eksamen i Anatomi I.

Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen
StudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningenStudievejledningen

Fase I

FORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVAL IAL IAL IAL IAL I

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

FORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVFORSIDEAFLEVERING OSVAL IIAL IIAL IIAL IIAL II

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

Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

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

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

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

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

FARMAKOLOGI og VIDENSKABSTEORI 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).

FLYTNING AF FORELÆSNING I RHEUMATOLOGI, 12.
SEMESTER � FORÅRET 99.

Forelæsningen �Osteoarthrosis� v/ T. Mørk Hansen er flyttet fra fredag d. 26/3 kl. 11.15 � 12.00
til fredag d. 16/4 kl. 11.15 � 12.00.
Forelæsningen foregår på Rigshospitalet, aud 2.

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær / Klinikudvalget Rigshospitalet

Det internationale kontor
SOCRASOCRASOCRASOCRASOCRATES- ERASMUSTES- ERASMUSTES- ERASMUSTES- ERASMUSTES- ERASMUS
STUDIEOPHOLD I EUROPSTUDIEOPHOLD I EUROPSTUDIEOPHOLD I EUROPSTUDIEOPHOLD I EUROPSTUDIEOPHOLD I EUROPAAAAA

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

Studiet
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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 VILUD kan afhentes på Det internationale Kon-
tor Fiolstræde 24, 1.
Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Yderligere oplysninger:
Karin Klitgaard Møller
kkm@adm.ku.dk, tlf. 35 32 39 07

FORSKER STIPENDIER TIL GRÆKENLAND 1999-FORSKER STIPENDIER TIL GRÆKENLAND 1999-FORSKER STIPENDIER TIL GRÆKENLAND 1999-FORSKER STIPENDIER TIL GRÆKENLAND 1999-FORSKER STIPENDIER TIL GRÆKENLAND 1999-
2000: �ST2000: �ST2000: �ST2000: �ST2000: �STAAAAATE SCHOLARSHIPS FOUNDATE SCHOLARSHIPS FOUNDATE SCHOLARSHIPS FOUNDATE SCHOLARSHIPS FOUNDATE SCHOLARSHIPS FOUNDATIONTIONTIONTIONTION
OF GREECE�OF GREECE�OF GREECE�OF GREECE�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

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

UNGE MÆND OG KVINDER SØGES.UNGE MÆND OG KVINDER SØGES.UNGE MÆND OG KVINDER SØGES.UNGE MÆND OG KVINDER SØGES.UNGE MÆND OG KVINDER SØGES.

Vi søger raske unge mennesker mellem 18 og 30 år, som gerne vil deltage i et forsøg.

Formålet er at undersøge aldringsprocessen, hvorfor vævsprøver tages fra hhv. unge og ældre
mennesker.

Fra hver person, vil der blive taget to små hudbiopsier fra enten indersiden af overar men eller fra
balden (indenfor bukse/ trudsekanten). Huden vil være lokalbedøvet og  evt. smerter forbundet
med prøve-tagningen vil svare til en blodprøve. Det hele vil være overstået på max 15 min.
Hudbiopsierne er ikke af en størrelsesorden som er forbun det med risici.

Deltagerne modtager godtgørelse for evt. ubehag og transport på kr. 200,-

Undersøgelsen er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Københavns og Frederiks-
berg Kommuner, med reg.nr.: 01-174/97

Hvis du er interesseret i at deltage, så ring til Jannie Pearson, Laboratoriet for Molekylær  Geron-
tologi og Dermatologi, tlf. nr.: 35 45 63 92.

Annoncer

STUDENTERGÅRDEN
Fra omkring 1. juli 1999 og et halvt år frem forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang til
optagelse har studerende ved Københavns Universitet, Danmarks tekniske Universitet og tilsva-
rende højere læreanstalter. Forespørgsel om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til Studenter-
gårdens efor. Optagelse er betinget af bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen (et års norme-
ret studieårsværk). Huslejen er p.t. 1.280 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift. Huslejen inklu-
derer vand, varme, el samt rengøring af fællesarealer. Der er adgang til fælleskøkkener og -bad,
læse- og fjernsynsstue, have, tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørkekammer, musikstue,
vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes telefon og internetadgang, håndvask og et klæde-
skab, derudover vil møblement i et vist omfang kunne stilles til rådighed. Ansøgning skrives på
særlige for Studentergården bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan afhentes på stedet
eller tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert (takst: laveste A-post).
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagensvej 15,
2200 København N, senest tirsdag d. 6. april 1999 kl. 12,00.

LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG.LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG.LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG.LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG.LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG.
Stuelejl. 85 kvm., 3 vær. fremlejes møbleret maj, juni og juli 1999. Vaske-/opvaskemaskine,
ugenert hyggelig gårdhave. 5000 kr/mdr. inkl. varme, el/gas. Henvendelse på tlf: 38 19 45 25
eller e-mail: hanghoej@dadlnet.dk.

Med venlig hilsen
Dorthe Hanghøj Jensen
Dr. Olgas Vej 7, st. tv.
2000 Fr. berg

BOLIGMANGEL?BOLIGMANGEL?BOLIGMANGEL?BOLIGMANGEL?BOLIGMANGEL?
Hellerup: Lyst, nyistandsat loftrum i stor villa m. have, 200 m fra
Hellerup Station, 10 min. gang til KAS Gentofte. 40 kvm, todelt m. eget
minikøkken og eget bad/toilet. 4500 kr/mnd. 2 mnd. depositum. Udlejes
pr. 1.3.99. Tlf.: 39617595
Katrine Lotz

Studitilbud
OSVOSVOSVOSVOSVAL II PROJEKTAL II PROJEKTAL II PROJEKTAL II PROJEKTAL II PROJEKT
Analyse af lymfocytpopulationer og hæmatopoietiske stamceller i transplantations-produkter
høstet fra raske donorer

Behandlingskonceptet ved allogen stamcelletransplantation er baseret på at hæmatopoietiske
stamceller fra en rask donor etablerer en normalt fungerende blodsystem hos patienter med defekt
marvfunktion, som fx. leukæmi. Behandlingen er i Danmark centraliseret på Rigshospitalet, som
foretager ca. 50 allogene knoglemarvstransplantationer om året. Transplantation har hidtil ude-
lukkende været foretaget med knoglemarv aspireret (i universel anæstesi) fra crista iliaca fra do-
nor, men det er nu konstateret, at navlesnorsblod og stamceller høstet fra perifert blod hos donor
efter forbehandling med vækstfaktor (G-CSF) er værdifulde alternative transplantationsmaterialer.

Lymfocytter og hæmatopoietiske stamceller fra donor er ansvarlig for genoprettelse af patientens
marvfunktion, udsletning af resterende leukæmiceller, men desværre også for en immunologisk
sygdom som indebærer at donorens lymfocytter angriber patientens organer (graft versus host
disease). Det er derfor sammensætningen af cellepopulationerne i transplantationsproduktet, der
bestemmer overlevelse og forløb for patienter efter allogen stamcelletransplantation. Formålet
med dette studie er at sammenligne transplantationsprodukter fra knoglemarv, navlesnorsblod
og mobiliseret perifert blod med hensyn til kvantitet og type af lymfocytter og hæmatopoietiske
stamceller. I alt 35 transplantationsprodukter er indtil videre analyseret ved flowcytometri og
cellekultursystemer og to artikler som omfatter data fra cellekultursystemer er accepteret til pub-
likation i 1999.

Osval projektet omfatter analyse af flowcytometri data som blev opsamlet tidligere og foreligger
som datafiler på CD-rom og disketter. Analysen gennemføres ved hjælp af computer og specielle
analyse programmer efter 3-4 ugers introduktion. Resultaterne herfra skal publiceres og sam-
menfattes i en (evt. to) Osval opgaver. Gennemførelse af Osval projektet vil føre til medforfatter-
skab på en (evt. to) artikler og give mulighed for fordybelse indenfor immunologien og
stamcellebiologien.

Der er efterfølgende mulighed for at gennemføre et laboratorieprojekt som skolarstipendiat (ca.
1 års arbejde med 8.200 kr./måned).

Hvis du synes, det lyder spændende, kan du kontakte os mhp. yderligere oplysninger.

Kim Theilgaard-Mönch Ebbe Dickmeiss
Reservelæge Overlæge, dr. med.
Granulocytlaboratoriet, Afs. 9322 Blodbanken, Afs. 2031
Hæmatologisk Afd. Kl. Immunologisk Afd.
Rigshospitalet Rigshospitalet
Tel 3545 6728 / 3545 4241 Tel 3545 3481

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 (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)

Alle uden overstregninger & i perfekt stand

Ellen Nielsen: �Komp. i Speciel Histologi� 75,- (159,-)
Devlin: �Textbook of Biochemistry� 300,- (485,-)
Krukow/Nielsen: �Biokemi� 550,- (715,-)
Rang,Dale,Ritter: �Pharmacology� 350,- (560,-)
Juul & Barington: �Komp. i Farmakologi� 150,- (238,-)
Mims: �Medical Microbiology� 250,- (395,-)
Roitt: �Immunology� 200,- (330,-)
Engquist et al: �Memo Medica� 150,- (278,-)
Nielsen: �Kompendium i Virologi� 40,- (85,-)
Hansen: �Kompendium i Immunologi� 40,- (90,-)
Forsikringsopl.: �Sociale Ydelser -1998� 25,- (55,-)
Edelfors: �Toksikologi� 30,- (80,-)
Kane & Sternheim: �Physics�200,- (350,-)
- Endvidere sælges div. læsevejledninger/pensumbeskrivelser i Mikrobiologi.

Morten Højlund
35.26.61.71

Bogsalg

Studiet & Annoncer
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HVAD FÅR JEG FOR
PENGENE?

KKF- KØBENHAVNS KREDSFORENING.
DETTE ER KØBENHAVNS DEL AF FAGFORENINGEN FADL. SEKRETARIATET FINDER DU PÅ PANUM (1.2.20):
- SEKRETARIAT SOM HJÆLPER MED DINE SPØRGSMÅL/PROBLEMER
- FAGLIG SAGSBEHANDLER (HVIS DU HAR PROBLEMER PÅ ARBEJDET)
- ØKONOMISK STØTTE TIL MOK
- ØKONOMISK STØTTE TIL MEDICINSK STUDENTERRÅD
- THALIA
- 4 TILLIDSMÆND
- STØTTE TIL RUSTUR, IDRÆTSDAG ETC.
- GAMLE EKSAMENSOPGAVER
- MULIGHED FOR KOPIERING

HF- HOVEDFORENINGEN.HF- HOVEDFORENINGEN.HF- HOVEDFORENINGEN.HF- HOVEDFORENINGEN.HF- HOVEDFORENINGEN.
FADL PÅ LANDSPLAN. BESTÅR AF DE TRE KREDSE ODENSE, ÅRHUS & KØBENHAVN):
- FORHANDLER OVERENSKOMST (VAGTER, LÆGEVIKAR, STUDIEVEJLEDER M.FL.)
- FORSIKRINGSAFTALE
- GRATIS ADGANG TIL DADLNET
- GRATIS MEDICINFORTEGNELSE OG LÆGEMIDDELKATALOG TIL FASE-2-STUDERENDE
- BILLIGERE ABONNEMENT PÅ UGESKRIFT FOR LÆGER
- BLADET “STUD. MED.”
- KONTAKT TIL STOREBROR FAYL
- SAMARBEJDE MELLEM DE TRE VAGTBUREAUER
FF- FORHANDLINGSFONDEN.
VORES STREJKEKASSE.

KØBENHAKØBENHAKØBENHAKØBENHAKØBENHAVNS VVNS VVNS VVNS VVNS VAGTBUREAU.AGTBUREAU.AGTBUREAU.AGTBUREAU.AGTBUREAU.
DRIFTEN AF VAGTBUREAUET BETALES IKKE AF KONTINGENT-MIDLER, MEN UDELUKKENDE AF DE HOSPITALER,
SOM BENYTTER FADL-VAGTER.

KKR - FADL
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Onsdag den 17. februar var den store premieredag på
Panum-instituttet. Efter lang tids forberedelse
lykkedes det revy-gruppen at få skudt dette års
Medicinerrevy 1999 på benene, med knald og
champagne.
MOK's egen Krugge var selvfølgelig tilstede for at
møde de kendte og ikke så kendte - og med sig havde
han selvfølgelig sin fotograf, Gokke, til at forevige
gæsterne.

Skadestuepasser-Mads fik besøg af 27-årige Anette og hendes kæreste
Jakob (stud.med.). Mads bar en revy t-shirt og læderbuks til kr. 1000,-.
Anettes taske er fra Noa Noa og koster kr. 237,-, halstørklædet har hun
arvet.

Fra vens.: Krugge, Thomas, Far John
og Mor Minna.

Thomas (4. sem.) havde taget forældrene
med til premiere. Thomas iført jakke fra
Sportsmaster til kr. 1400,-. Han havde
fået sat frisuren hos Klippestudiet på
Amager. Far Johns bukser var købt i
slagelse og Mor Minnas jakke var fra Noa
Noa.

Fra venstre: Karen (hold 407), Sidsel, Jesper, Jens, Bo og Rikke.

Jens (23) ankom til festlighedderne iført moderigtige strømper af egen import fra Val Thor-
ens, de havde kostet ham 40 franske franc (ca. 50 danske kroner). Bukserne har kostet kr.
1000,-, og er fra Janus. Bo (23) havde kæresten Rikke (22) med. Bo bar en flot grøn under-
trøje fra Herlev Sygesehus' egen kollektion, Bukserne er købt i Next i London, og sandalerne
er fra Nykøbing (Sj/Mo/Fa???) af mærket Ecco Cosmo (kr. 700,-). Desuden havde Bo sin
egen prêt-à-porter-import af lyseblå strømper, direkte fra Beitostølen.

MEDICINERREVYENMEDICINERREVYENMEDICINERREVYENMEDICINERREVYENMEDICINERREVYEN
1999!1999!1999!1999!1999!

Den søde Katrine smiler til
fotografen.

Fester & Gæster

Glud giver et fast håndtryk!

Martin Glud kom fordi han kender Ka-
roline, en af dansepigerne, men under-
streger at de kun er venner. Læder-
jakken i moderne snit er fra Illum's og
Levi's bukserne er fra Levi's på Strø-
get. Glud ville dog ikke oplyse hvor han
har købt sit tandsmil, men Krugge op-
lyser at man evt. kan tale med sin tand-
læge, hvis man ønsker et flot smil.

STJERNETRÆF

Katrine (25), der er en af kvinderne bag revyen,
har selv lagt sminke og sat sit hår "Vi sætter selv
vores hår her til revyen, der er ingen frisører eller
make up artister". Det er jo et ganske imponerende
stykke arbejde de kære revyfolk lækker for da-
gen. Katrine havde en bluse på fra Nørregaard på
Strøget til 700 kr. Til drengene: hvis i vil møde
Katrine i byen skal i forsøge Damhuskroen.

Af fremmødte var helt fra Norge
Maria (22) og Lotte (21), begge fra
2. semester. Lottes bluse var købt i
Miss 60, Oslo, og hendes under-
bluse var fra Stig P i København til
en værdi af kr. 700,-.  Alt Marias tøj
er ny indkøbt i nærheden af Nørre-
port, efter en voldsom brand fjer-
nede alle hendes ejendele. Hår-
spænderne har hun dog fået foræret
i fødselsdagsgave fornylig.

Krugge i hopla': Maria til
venstre og Lotte til højre.

ÅRETS 
KJOLE?

De søde bartendere tog sig kærligt af gæsterne
inden premieren og under pausen. Tand-An-
ders og Lisbeth G. fik dog lov til at løbe hurtigt
i pausen, da de skulle skænke over hundrede
glas champagne op på under to minutter! Lis-
beth's kjole havde hun fundet i sin lillesøsters
garderobeskab - MOK-redaktionen mener at
den er en klar topfavorit som vinder af årets
MOK-kjole. Desuden udtalte Tand-Anders at
revygruppen er virkelige søde at arbejde sam-
men med, men han har også været med i
Tandlægerevyen, så han ved nok hvad han
snakker om.

STJERNETRÆF
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PANUMS POLITIKER-PANUMS POLITIKER-PANUMS POLITIKER-PANUMS POLITIKER-PANUMS POLITIKER-
STJERNER TIL PREMI-STJERNER TIL PREMI-STJERNER TIL PREMI-STJERNER TIL PREMI-STJERNER TIL PREMI-
ERENERENERENERENEREN

I pausen, da revyen forærede cham-
pagne væk til de glade premiere-
gæster, lykkedes det MOKs fotograf
at fange et billede af Simon Serbian i
intim samtale med sin forlovede Lis-
beth Ludvigsen. Udover at danne par
privat, sidder de også begge i studie-
nævnet, som repræsentanter for
MSR.

Louise Isager (25), MSR-repræsentant
i studienævnet, havde taget sin kære-
ste Rasmus (ja det er ham til venstre)
med til premieren. Louise udtalte at hun
købte det meste af sit tøj i Italien ( hvil-
ket  får MOK til at spørge: Får man løn
for at sidde i studienævnet?), dog var
bukserne en gave fra Rasmus. Frisu-
ren bliver klaret hos Frisør Tærkelsen
på Østerbrogade. Rasmus' tøj blev
næsten altid valgt af Louise, men han
betalte det dog selv. Blusen er købt et
sted i city til kr. 600,-, bukserne af
mærket Diesel er fra 8-ball.

Louise Isager og kæresten
Rasmus kom også til premieren.

STJERNETRÆF

Vi fangede Christopher Schäfer (22), tid-
ligere medlem af KKR (FaDL), og nu
aktiv i det Medicinske Studenterråd
(MSR), sammen med sin søster Sarah, i
samtale med Simon Serbian, formand for
MSR, og studenterrepræsentant i Studie-
nævnet. Christopher var iført en trøje fra
C&A, nye velpudsede Dr. Marten's sko
og en tysk brille købt i Frankfurt am
Main. Simon (26) var klædt i en marine-
blå bluse af mærket Mexx, som han
havde fået i julegave af sin forlovede.

Inden forestillingen nød Christopher
Schäfer, hans søster, og Simon Serbian
en kold Tuborg i baren.

STJERNETRÆF

Lisbeth Ludvigsen nyder champagne
med sin forlovede Simon Serbian. (Mon
MOK kommer med til bryllup?)

STJER
NETRÆF

EFTER PREMIEREN FESTEDEEFTER PREMIEREN FESTEDEEFTER PREMIEREN FESTEDEEFTER PREMIEREN FESTEDEEFTER PREMIEREN FESTEDE
SKUESPILLERNE TIL DEN LSKUESPILLERNE TIL DEN LSKUESPILLERNE TIL DEN LSKUESPILLERNE TIL DEN LSKUESPILLERNE TIL DEN LYSEYSEYSEYSEYSE
MORGEN.MORGEN.MORGEN.MORGEN.MORGEN.

ALTID PÅ PLETTEN!

Efter forestillingen lykkedes det foto-
grafen, at samle bandet VENTRIKEL-
FLIMMER til et billede foran scenen. De
var godt nok klædt ud i fuld doktor
ornat, men det lykkedes ikke MOK's
udsendte at opspore fra hvilket hospi-
tal, kitlerne var doneret.

VENTRIKELFLIMMER!

Der var en løftet
stemning da
revyens sidste
nummer blev
fyret af.

MEGASTJERNETRÆF!

Skuespillerne var glade, da det
hele var overstået. De fik sig
alle en velfortjent drink i ba-
ren, hvor de fleste blev hæn-
gene til den lyse morgen.

But but dyt båt -
man tager sig til
hovedet efter
sådan en aften.

Så er det vist tid til en
kold øl i baren -
hmmm, hvad med et
bad?

Afslør
ing

Anders Clemmesen måtte tage sig en ordentlig tår hoste-
saft efter forestillingen. Han havde ondt i halsen, og det
var tæt på at han ikke kunne fremføre sin etikvise og
Bogart-monolog. Det gik dog godt da han endelig kom
på scenen.

Jakob Mendoza og Anders Clemmesen kunne
se tilbage på endnu en vellykket premiere. Mon
ikke vi ser dem igen til MEDICINERREVY 2K.

MOKS FOTOGRAF AF-MOKS FOTOGRAF AF-MOKS FOTOGRAF AF-MOKS FOTOGRAF AF-MOKS FOTOGRAF AF-
SLØRER...SLØRER...SLØRER...SLØRER...SLØRER...
Inden gæsterne ankom, opdagede Krugge til sin
forfærdelse at han havde glemt at pudse sine sko
hjemmefra (dette ville aldrig være sket for Mugge).
Krugge måtte derfor ty til andre hjælpemidler, og
vaskede derfor sine sko i Stud-klubbens nye pis-
soir. Bemærk de velduftende kugler i nederste ven-
stre hjørne af billedet.

red/Krugge & Gokke
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SPV - VSPV - VSPV - VSPV - VSPV - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 15/2 -1999 - 21/2-1999.
Udgår i denne uge p.g.a. sygdom.

VT - VVT - VVT - VVT - VVT - VAGTERAGTERAGTERAGTERAGTER
Ugestatistik for ugen: 15/2 -1999  - 21/2 -1999

man tirs ons tors fre lør søn        ialt
ledige hold 1 2 2 2 0 0 1
arbl. vagter 3 5 2 1 2 0 1            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.

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

Ekspeditionen har åbent:  Mandag, onsdag og torsdag 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 !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !NYE OPSKRIVNINGSTIDER !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 8

Træffetider:
Onsdag d. 24. februar 15.00 - 16.00
Fredag d. 26. februar 15.00 - 16.00
Mandag d. 1. marts 15.00 - 16.00 (uge 9)

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.

Dispensation for SPV følgevagter:
Ønsker du dispensation for følgevagter i forbindelse med SPV kurset, skal du skriftligt ansøge
om dette på Vagtbureauet. Du skal vedlægge en udtalelse og to lønsedler fra arbejdsgiveren, hvor
arbejdets art og antallet af optjente timer tydeligt fremgår.

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 Vagtchef

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 almindelige 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 forudsætter 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 !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !ANNONCER !

Flyver børne VT-hold 3302
mangler akut nye medlemmer.

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 1 ny 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.

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 eksa-
mensmånederne

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: __________________________________

Vagtbureauet



11
� 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 4. marts 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.

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  fore-
findes.

Selvstændige og fleksible vagter tilbydes.
Rigshospitalets Neonatalklinik
Permanenthold 4301
søger 3 medlemmer med start i marts / april.

Vi tilbyder: * et afvekslende og spændende job
* fast arbejde med mulighed for personlig udvikling
* mulighed for at kombinere vagter og studie
* deltage i afdelingens kurser.

Vi dækker vagter på baggrund af afdelingens behov, i øjeblikket mange aften- nat- og
weekend-vagter og er tit flere ventilatører på vagt samtidig.

Vi arbejder i afdelingens 3 teams (neuro-, kirurg -og hjerteteam) og passer således både de 3 teams
specialbørn samt de præmature, børn af diabetesmødre, børn som har været igennem en vanske-
lig fødsel osv.
Vi har et godt og tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale og passer selv-stændigt 2-4
børn, når vi er på vagt.

Vi forventer,    at du har lyst til at arbejde med børn, kan blive på holdet min. 1 år,
er indstillet på at tage akutte vagter, deltager i sommerfest og julefrokost og kommer til næste
holdmøde d.17/3-99 kl.18.30.

Kvalifikationer: Godkendt VT-II-kursus eller at du deltager i dette forårs kursus,     500 VT-
timer, ansøgere med neonatal / børneerfaring foretrækkes.

Krav: 8 vagter de første 4 mdr. herefter 6 vagter, om måneden.

Oplæring: Individuel efter kvalifikationer, 4-8 vagter med ventilatør (ulønnet)
2  lønnede følgevagter med sygeplejerske
1  ulønnet á 3 timer med laborant (blodprøvetagning)

Yderligere opl.: På Vagtbureauet hos Vagtchefen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 11. marts 1999  kl. 12.00 til VB.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler for de kvalificerede.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 2 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.

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: Kim  ( 32 57 31 18

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

Metadongiverhold 5501 søger 1 ny MVS�er

Arbejdet består i udlevering af metadon til stofmisbrugere i Københavns amt. Vagterne varer 5-
6 timer, og man møder op - to personer - kl.08.00 i Glostrup. Herfra kører man rundt til forskellige
steder i amtet, og varetager metadonudlevering.

Kvalifikationer:
· personer med MVS kurset vil blive fortrukket.
· have bestået farmakologi og mikrobiologi.
· være på 9. eller 10. semester.
· kunne tage min.5 vagter/mdr; også i eksamensperioder.
· have kørekort.
· skal kunne deltage på holdmøde d. 25.02.99 kl. 17.00

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. februar  1999, kl. 12.00 på VB.
Ansøger skal henvende sig til Vagtbureauet umiddelbart efter dette tidspunkt. Indsuppleret an-
søger skal efterfølgende kontakte Hold 5501�s holdleder.

Yderligere opl.: Holdleder Jesper Hern, tlf. 3920 1912

Vagtbureauet
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BOGMARKED 99 � UAF-BOGMARKED 99 � UAF-BOGMARKED 99 � UAF-BOGMARKED 99 � UAF-BOGMARKED 99 � UAF-
HENTEDE BØGER OGHENTEDE BØGER OGHENTEDE BØGER OGHENTEDE BØGER OGHENTEDE BØGER OG
PENGEPENGEPENGEPENGEPENGE
Vi har endnu engang valgt at forbarme os over de ubehjælpelige stakler, der ikke har afhentet
deres bøger og/eller penge, selvom disse egentlig tilfalder os�

Det resterende kan afhentes TIRSDAG DEN 2/3 KL. 13.00 PRÆCIS, på Studenterrådets kontor
bygn. 1.2.5. Vi erstatter dog ikke bøger der er blevet stjålet efter sidste udleveringsdag.

Hvis man ikke har mulighed for at møde i dette tidsrum, SKAL man kontakte Bue Juvik på tlf. 35
39 26 66 � 159 eller email arcus@mdb.ku.dk inden ovennævnte tidspunkt, ellers er det bare
ærgerligt.

Bue Juvik, økonomisekr., Det Medicinske Studenterråd

TIL ALLE STUD. MED.�ER:TIL ALLE STUD. MED.�ER:TIL ALLE STUD. MED.�ER:TIL ALLE STUD. MED.�ER:TIL ALLE STUD. MED.�ER:
Husk Faglig Dag den 10. marts 1999 kl. 9.15 til 15.00:

�LÆGENS MAGT OG ANSVAR�.

Dagen vil byde på oplæg, workshops og debat.

Nærmere program følger i næste MOK.
I dagens anledning er der ingen anden undervisning.

Mvh. Planlægningsgruppen

MSR

Panumbogladen
OTORHINOLARYNGOLOGIOTORHINOLARYNGOLOGIOTORHINOLARYNGOLOGIOTORHINOLARYNGOLOGIOTORHINOLARYNGOLOGI
Den 24. februar udkommer den nye udgave i faget:

Bretlau m.fl.: Øre- næse- halssygdomme. Hoved- og halskirurgi
9. udg., 1999, 384 s., indb. DKK 650,00

For de som allerede i forbindelse med semesterstarten har købt den gamle udgave � den der har
en label klæbet til titelbladet � er der tale om ombytningsret mod betaling af prisdifferencen.

Prisdifferencen er:
* Hvis du ikke har fået studierabat: 650,00 � 587,00=  DKK 63,00
* Hvis du har fået studierabat: 585,00 � 528,30 =  DKK 56,70

Stetoskoper
Vi har sænket prisen på Littmann Classic II stetoskoper � herlig nyhed ikke også?

Før var prisen: DKK 640,00
Nu er prisen: DKK 595,00
Du sparer altså DKK 45,00 !!

Med venlig hilsen

UNIVERSITETSBOGLADEN

Basisgrupper
FILMKLUBBEN P8´NFILMKLUBBEN P8´NFILMKLUBBEN P8´NFILMKLUBBEN P8´NFILMKLUBBEN P8´N
Filmklubben P8´n inviterer til et nyt semester sprængfyldt med spændende film, indeholdende en
lang perlerække af enormt spændende scener, der gør filmene spændende at se på. Allerede
torsdag lægger vi ud med New Line Cinemas nye supersatsning �Wag the Dog�. Forårssemesterets
øvrige program er som følger:

25/2 Wag the Dog
4/3 Hamlet
11/3 Tema aften + Fest (incl. sûrprise):

Film: Striptease og Det´ bare Mænd
18/3 Lysets Hjerte
25/3 Alfred Hitchcock´s Vertigo
8/4 Sling Blade
15/4 Den følsomme Mand
22/4 Tema aften:

Film: Kundskaben Træ og Tro, Håb og Kærlighed
29/4 As good as it Gets
6/5 Vi forhandler i øjeblikket med Nimbus Film om at vise �Festen�

Efter filmene vil der som sædvanligt være åbent i baren.....

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

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

En film af Barry LEVINSON:

 Wag the Dog, USA, 1997
Torsdag den 25. februar kl. 20.00

Hvad gør præsidentens stab, når han 11
dage før et valg bliver anklaget for at have
forgrebet sig på en 14-årig pigespejder?
De opfinder en endnu bedre historie: USA
går i krig med Albanien!

  Filmfakta:
  Længde: 97 minutter
  Censur: Till. o. 7 år
  Musik: Mark Knopfler

Indre Organer
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KRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINEREKRISTNE MEDICINERE
Inviterer til semesterstartsmøde 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 velkomne!

INDKALDELSE TIL GIM-MØDEINDKALDELSE TIL GIM-MØDEINDKALDELSE TIL GIM-MØDEINDKALDELSE TIL GIM-MØDEINDKALDELSE TIL GIM-MØDE
Onsdag d. 3. marts 1999 kl. 16.00
I GIM�s mødelokale (9.2.3)
Hiv fat i din læsemakker eller kom alene, alle interesserede er velkomne til at dukke op, og der vil
være kaffe, te og kage.
GIM er Gruppen for Integreret Medicin, så går du og har lyst til at gøre mere om en særlig
form for alternativ behandling, eller er du bare nysgerrig, så mød op
og hør mere om, hvad vi kan tilbyde i gruppen.
Vi ses næste onsdag
Ann-Sofie, GIM�er

GIM FOREDRAG ONSDAG D. 17.GIM FOREDRAG ONSDAG D. 17.GIM FOREDRAG ONSDAG D. 17.GIM FOREDRAG ONSDAG D. 17.GIM FOREDRAG ONSDAG D. 17.
MARTSMARTSMARTSMARTSMARTS
Kl. 1600 - 1830 i Victor Haderup (VH) Auditoriet:
V/ Heilpraktiker Sonny Bleibach
�Heilpraktikerens alternative indfaldsvinkel �
Heilpraktik er en statsgodkendt behandlingsmetode i Tyskland.
I Tyskland må kun læger og Heilpraktikere tage syge i behandling . I Tyskland må Heilpraktikere,
efter endt prøve hos en udpeget Amtslæge udøve sygdomsbehandling, som langt overgår tilla-
delser i lande som f.eks. Danmark.
Det eneste uddannelsessted i Danmark ligger på Fyn, hvor Sonny Bleibach har ledet skolen siden
1985.
Foredraget holdes af Sonny Bleibach, som vil fortælle nærmere om uddannelsen, kompetence-
områder, behandlingsformer, og meget mere.
Vær velkommen og vær vel mødt!

REFERAREFERAREFERAREFERAREFERAT AF SIMS-MØDE D 15/2-99T AF SIMS-MØDE D 15/2-99T AF SIMS-MØDE D 15/2-99T AF SIMS-MØDE D 15/2-99T AF SIMS-MØDE D 15/2-99

Traditionen tro er der idrætsdag på forårs semesteret. Der er blevet nedsat et udvalg af kompe-
tente og sjove mennesker, så glæd dig til d. 8. Maj 1999.

Som noget nyt forsøger vi at holde en �efter eksamen picnic� evt. med et klatrearrangement.
Datoen er d.19/6, men hør mere herom senere.

Der er opstået mulighed for en rabatordning til et styrketræningscenter (på Århusgade), hvis blot
tilslutningen er stor nok. Derfor, er du interesseret i et medlemskab eller bare vil høre mere om evt
ordning, så tøv ikke med at kigge forbi, når vi afholder næste møde.

Næste møde er d.15/3  kl 16:00 i 9.2.15. Herefter, kl 16:30, vil der være et lille foredrag om
styrketræning.

Vi glæder os til at se jer.

På vegne af SIMS
Anne
sekretær

TRE KRONORTRE KRONORTRE KRONORTRE KRONORTRE KRONOR

En ny tremin har börjat och med den en nytt möte i svenskföreningen tre kronor. Alla svenskar,
halvsvenskar och alla andra som känner någon typ av anknytning till Sverige är välkomna
onsdagen den 3:e mars klockan 15.00 i kantinen.
Jacob  jzn@mdb.ku.dk

IMCC
[* DER FINDES IKKE ET[* DER FINDES IKKE ET[* DER FINDES IKKE ET[* DER FINDES IKKE ET[* DER FINDES IKKE ET
FILFILFILFILFILTER TIL DEN ØNSKEDETER TIL DEN ØNSKEDETER TIL DEN ØNSKEDETER TIL DEN ØNSKEDETER TIL DEN ØNSKEDE
HANDLING. | FÆSTNETHANDLING. | FÆSTNETHANDLING. | FÆSTNETHANDLING. | FÆSTNETHANDLING. | FÆSTNET
GRAFIK.PNG *]GRAFIK.PNG *]GRAFIK.PNG *]GRAFIK.PNG *]GRAFIK.PNG *]
KUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVE KRÆFTER MED
ET SPÆNDENDE UDVIKLINGSPROJEKT I ZIM-
BABWE ?

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 interna-
tional sammenslutning af landbrugsstuderende). Projektet er lokaliseret i et landområde i det
nordvestlige Zimbabwe ca. 550 km nordvest for hovedstaden 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 områ-
det gennem de seneste årtier, dels områdets placering langt fra distriktshovedstaden.
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).

SEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSENSEXEKSPRESSEN

....er et lokalt projekt under IMCC, og ideen er at vi som medicinstuderende skal give folkeskolens
ældste klasser sexualoplysning. Dette vil (håber vi) vil forbedre elevernes undervisning og gøre
det naturligt for dem at gå til lægen med deres eventuelle seksuelle problemer, samt forberede os
som fremtidigige læger til at tale med patienterne om disse.
Der er planlagt et ugeseminar i juli (23.-30.), som er obligatorisk for alle, der vil være med til
projektet.
Vi håber at få en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige ansøgere, da der i. flg. planen skal
være en �rolle-figur� for både drengene og pigerne. Derudover håber vi meget at se interesserede
af forskellig etnisk oprindelse, hvilket forhåbentlig kan medvirke til at belyse nogen af de kultu-
relle forskelle vi nødvendigvis også må tage stilling til i vores undervisning.
Vi holder snart en informationsaften, hold øje med datoen i MOK, da den endnu ikke er fastlagt.

Studenterglubben
LEDIGE PLADSER I ØVELOKALETLEDIGE PLADSER I ØVELOKALETLEDIGE PLADSER I ØVELOKALETLEDIGE PLADSER I ØVELOKALETLEDIGE PLADSER I ØVELOKALET.....
Øvelokalet i studenterklubben har ansøgningsfrist den 1.marts 1999.

Der bliver optaget bands, hvis medlemmer tæller mindst een medicinstu-
derende. Øvelokalet er gratis, I skal bare holde en musikfest i løbet af
året, som I selv medvirker i.

Aflever en ansøgning til Studenterklubben mærket �kontaktperson � Øvelokalet�, senest den
første marts. Fortæl i ansøgningen hvem, og hvor mange I er, og vedlæg desuden kopier af
studiekort for de medicinstuderende medlemmer.
Har I spørgsmål, kontakt da venligst HG/Christian Pinkowsky
Tlf. nr. : 38114008
E-post : Pingo@mdb.ku.dk

SEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTSEMESTERSTARARARARARTSFEST LØRDAG D.TSFEST LØRDAG D.TSFEST LØRDAG D.TSFEST LØRDAG D.TSFEST LØRDAG D.
27/2-99 KL 22.0027/2-99 KL 22.0027/2-99 KL 22.0027/2-99 KL 22.0027/2-99 KL 22.00
Den sidste del af billetterne sælges torsdag d. 25/2 kl. 16.00. Husk kun en billet pr. person og kun
salg mod forevisning af studiekort. Prisen er 40 kr.
Husk ligeledes til lørdag at man under ingen om-
stændigheder overhovedet kommer ind uden billet,
også hvis den ligger hjemme hos mor & far.

P-DAG D 26/2-99P-DAG D 26/2-99P-DAG D 26/2-99P-DAG D 26/2-99P-DAG D 26/2-99
Selvfølgelig afholder vi P-dag på fredag. Fest og
ballade frem til 24.00. Vi forbeholder os, som sæd-
vanlig,  ret til at lukke døren, når lokalet er fyldt.

LANG FREDAG D.LANG FREDAG D.LANG FREDAG D.LANG FREDAG D.LANG FREDAG D.
5/3-995/3-995/3-995/3-995/3-99
Ugen efter er vi på banen igen me d endnu en lang fredag til 24. Nærmere i næste uges MOK

Indre Organer
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Tutornews
Vi holder tutormøde tirsdag d. 2. marts i FaDL�s mødelokale:

Sommertutorer kl. 12-12.30
Vintertutorer kl. 12.30-13

Hvis I ikke kan komme, så ring til mig. KH. Charlotte

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

- 3. artikel af 4 fra FADL om videreuddannelsen. Denne
gang med overskriften: "Kursusstillinger"

Kursusstillinger er klassificerede stillinger og indgår derfor som en del af videreuddannelsen. De
er udelukkende klassificeret på sygehuse med lands-landsdelsfunktion. Det vil sige, at de er på
universitetssygehuse (med nogle yderst få undtagelser).

Kapacitetsproblemer
Antallet af kursusstillinger svarer ikke til antallet af ansögere. Ved de store specialer (medicin,
kirurgi) er der ofte alt for mange ansögere i forhold til stillinger. Da der allerede nu er mangel på
specialister med den nuvärende �produktion�, kan man betragte det som et typisk �flaskehals�-
problem. Der arbejdes nu på at få oprettet flere kursusstillinger, herunder på centralsygehuse,
således kapaciteten kan udvides.

Ansättelseskriterier
Der har gennem tiderne ofte väret stor diskussion om ansättelsekriterier til kursusstillinger. Da
mange ansögere ofte er mere kvalificeret end det der kräves i bekendtgörelsen, har det väret
spörgsmålet, om hvordan man välger nogle få ud blandt mange ansögere. Nogle specialer har
krävet meget forskning og andre mere klinik.
Desuden har udvälgelseskriterier iblandt varieret fra år til år. Dette har gjort det svärt at vurdere,
hvornår man var kvalificeret og dermed skulle söge.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Lägeforeningen og speciallägeselskaberne opstilt en
räkke kriterier, udover det i målbeskrivningen/bekendtgörelsen krävede, som kan kvalificere
den ansögende läge yderligere.

Kriterierne er som fölger:
1. Klinisk uddannelse efter turnusuddannelse. Ansättelsen skal väre ved afdelinger uden
for pågäldende speciale.
Max. 2 point

2. Kliniske uddannelse efter turnusuddannelse. Ansättelsen skal väre ved afdelinger i
pågäldende speciale.
Max. 2 point

3. Teroretisk uddannelse. Relevante kurser vedr. Pågäldende speciale arrangeret af vi-
denskabeligt selskab, universitet, DADL eller lign. Kurser kan ikke samtidigt give point som
delelement i afsluttet uddannelse som f.x. PhD
Max. 1 point

4. Organisatorisk-administrativt arbejde
Max. 1 point

5. Videnskabeligt grad/uddannelse
  Kasuistik, poster eller foredrag1 point
  Originalarbejde i peer-review tidskrift
Medforfatter 1 point
1. forfatter 2 point
  5 eller flere publicerede arbejder 3 point
  Gennemfört PhD 5 point
  Gennemfört disputas 6 point
Max. 6 point

6. Pädagogisk kvalifikationer
  >40 timers konfrontationsundervisning eller pädagogisk kursus

1 point
  >80 timers konfrontationsundervisning plus pädagogisk kursus

2 point
Max. 2 point

7. Specialespecifikt kriterium. Her må ingen af de ovenstående kriterier tälle.
Max. 3 point

Bedömning af point
Der er to udvalg som er involveret i ansättelsen af kursister. Bedömningsudvalget skal bedömme
den enkelte ansögers kvalifikationer og give point efter ovenstående kriterier, såfremt ansögeren
opfylder mere end det, som kräves i bekendtgörelsen. Ansättelsesudvalget er det egentlige
ansättende udvalg, men de skal udvälge ud fra pointene. Såfremt de välger en med lavere point
end en anden ansöger, skal de komme med en saglig argumentation til de(n) bedre kvalificerede.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i yderligere information er du velkommen til at kontakte undertegnede på ne-
denstående email-adresse.

Med venlig hilsen

Ellen Ostenfeld Strunge
email-adresse: ellen_ostenfeld@hotmail.com
FADL�s observatör i FAYL�s Forsknings- og Uddannelsesudvalg

Videreuddannelse

Debat
FOR MANGE FOBIER; FLERFOR MANGE FOBIER; FLERFOR MANGE FOBIER; FLERFOR MANGE FOBIER; FLERFOR MANGE FOBIER; FLERTTTTTALLETALLETALLETALLETALLET
FORPFORPFORPFORPFORPASSER FORNØJELSEN.ASSER FORNØJELSEN.ASSER FORNØJELSEN.ASSER FORNØJELSEN.ASSER FORNØJELSEN.

Er det bare os, eller undrer du dig også over mangelen på god grundstemning på Panum? Det
forekommer os, at forbløffende få gør sig umage med blot at hilse på hinanden, når de ser et kendt
ansigt i forbifarten. Dette til trods for, at blot en simpel, venlig hilsen kan være et vigtigt tegn på
almindelig imødekommenhed; et signal om, at man har set og registreret modpartens tilstedevæ-
relse og jævnbyrdighed. I håbet om at kunne vende denne sørgelige udvikling, vil vi vove nogle
mulige forklaringer på tingenes tilstand. Om ikke andet vil dette indlæg forhåbentlig skabe større
opmærksomhed omkring problemet.
Når vi ikke hilser på hinanden, er det mon så et spørgsmål om en forlegenhed, der efterhånden
er blevet en del af vor omgangsform? Men hvordan i alverden kan så mange medicinstuderende
være så kejtede? Vi tror snarere, at der er tale om en angst for at tabe ansigt overfor sine med-
studerende, idet man med sin hilsen viser, at man er interesseret i at have kontakt med andre
mennesker. Dette tolkes måske i vores individ-orienterede samfund som et svaghedstegn. Det
virker som en magtkamp, hvor den, der først �nedlader� sig til at hilse, har tabt spillet og mistet sin
tilsyneladende overlegenhed.
Måske er vi ligeledes bange for at vise hinanden den mindste åbenhed, fordi vi ikke ville vide,
hvad vi skulle stille op med andres svage sider. Disse minder os desuden om vor egen sårbarhed,
og dette er ikke altid lige let at håndtere. Hvis man undlader at hilse, slipper man for at tage stilling
til andre mennesker.
Nu vil du måske spørge, hvorfor dette er relevant for dig. Svaret er bl.a., at du skal være læge, og
at du fremover dagligt vil få kontakt med mange mennesker. I forholdet til såvel patienter som
kolleger vil det være en stor lettelse for alle parter at kunne omgås frit og naturligt. Vi mener, det
er lægens pligt overfor patienterne at være primus motor i dette forehavende. Dette, at hilse på sine
medstuderende kan sammenlignes med at tage de første usikre svømmetag på smult vande. Det
er at øve sig i almindelig kommunikation i stedet for som færdig læge at blive kastet hovedkuls ud
på patientkontaktens dybe vand. Undervisningen i kommunikation er langtfra nok; kravet om en
passende omgangsform ophører ikke i undervisningspauserne!
Føler du dig truffet? Det gør vi! Vi kender nogle af de omtalte mekanismer fra os selv og finder
disse begrænsende. Derfor denne opfordring til flere smil, venlig nik, blink i øjet og opmærk-
somme hilsener i hverdagen!

Louise Lundstrøm og Anna Uldall

AERO MEDICAL BRANCHAERO MEDICAL BRANCHAERO MEDICAL BRANCHAERO MEDICAL BRANCHAERO MEDICAL BRANCH

Det er os en glæde at kunne præsentere: Panums nye stolthed, Aero Medical Branch.
På resterne af storholdet �A-holdet�, rejser der sig, som en fugl Phønix, et nyt og endnu større
mirakel. Efter en række år med fredelig sameksistens med Glans-holdet, har vi nu erkendt, at blod
er tykkere end vand. På trods af ondsindet og hetzende adfærd fra andre Panumholds side, er vi
stadig sammen. På trods af utallige tyverier af spillere fra det glorværdige �A-holdet�, er vi nu i
stand til at stille et nyt storhold. Tyverier der i uretfærdighed og påført ondskab kun tåler sammen-
ligning med Manchester United�s storholds tragiske og uopklarede flystyrt. Det er kun en ringe
trøst, at vi kan konkretisere årsagen til �A-holdets� fald � svigt og svig; ja, også I vore brødre
Brutus. Vi nævner ingen navne, de skyldige vil vide, til hvem dette er skrevet.

Vi bærer dog ikke nag. En storklub karakteriseres af storhed, og vi tilgiver jer alle, hver og en.

Vi står på tærsklen til et nyt årtusinde � Internet, cyberspace og �The Global Village� er ord og
begreber, som man i det nye årtusinde vil blive nødt til at forholde sig til. Ligeledes forholder det
sig med �AERO MEDICAL BRANCH�. Klubben har en organisatorisk struktur, som modsva-
rer det nye årtusinde; en struktur der tydeligt signalerer, at vi ikke skal have det sjovt � Vi skal
vinde. Hermed skulle alle bøsser, veganere, 68�ere og andre svanse være advaret.

Managing Board Director (MBD) : Niels Heltberg.

N. Heltberg er head-huntet til posten fra Statskundskab. Han har mindst 5 gange været i USA, og
har endvidere boet der.

Responable for Personal and Artistic Development (RPAD) : Thor Buch Grønlykke.

Dette navn giver sig selv, en sand mester i den non-verbale kommunikation.

Network Engineering Resource Director (NERD) : Troels Arvin.

Troels Arvin er desuden tilknyttet vores Executive Board for Integrative Global Village Strategy
and Implementation (EBIGVSI).

Talent Scouting Related Directing Board Manager (TSRDBM) : Henrik Olsen.

Henrik Olsen er tydeligvis en mand, der er kommet til fornuft her på tærsklen til det nye årtusinde.
Tidligere rabiat forkæmper for direkte demokrati, urtehaver i Fælledparken og lesbiske parfor-
holds retslige rettigheder � i dag skal Olsen fodres med dryppende blodigt kød, mens han venter
på dødsstraffens indførelse.

Trans American Party Train Development Executive (TAPTE)  : Per Body Henriksen.

Per Body holder skødeløst til i de Bay Watch-agtige omgivelser i og omkring L.A., California,
hvor han ofte kan træffes på Venice Beach, bevæbnet med et par Ray Bans og en California
Cooler, surfing USA�.
Aero Medical Branch Managing Board Superiors :

Sporten hårdt

Indre Organer & Debat
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ÅRETS INTERNETPROGRAMM - THEÅRETS INTERNETPROGRAMM - THEÅRETS INTERNETPROGRAMM - THEÅRETS INTERNETPROGRAMM - THEÅRETS INTERNETPROGRAMM - THE
WEBWASHER!WEBWASHER!WEBWASHER!WEBWASHER!WEBWASHER!

Er du træt af reklamebombardementet på internettet? Nu er der hjælp at hente - fra nettet:
Siemenskoncernen har udviklet et lille filterprogram på mindre end et megabyte, som er i stand til
at fjerne reklamerne hver gang du er ude at surfe i worldwideweb-djunglen!
Programmet kan downloades gratis fra følgende side:

www.siemens.de/servers/wwash

En anden fordel ved programmet skal efter sigende være, at man bliver istand til at bevæge sig
hurtigere gennem nettet. Modtagelsen har været meget blandet: Mens programmet bliver
downloaded 7000 gange hver dag, mener de tyske internetudbydere, der er rent reklamefinansieret,
at programmet betyder internettets dødsdom.
Der arbejdes allerede på at snyde webwasheren....

Christopher Schäfer, schaefer@mdb.ku.dk

Paul Stenbøg
Dan Isbye
Niels Heltberg
Holdets maskot : Claus Borre

Er dette noget der kan interessere Dig ? Har Du lyst til at spille for en vordende europæisk storklub.
Så kom til træning på Ryparkens Træningsanlæg mandag aften kl 18:30, eller diskuter de kon-
traktlige forhold med vores Talent Scouting Related Directing Board Manager (TSRDBM). Hans
grounded connection er : 35 55 79 14.
Vær med til at vinde, vær med til give dig selv 200%, vær med, der hvor det gør ondt  - og godt.
Og husk så : Life is a contact sport.

Forbrugeroplysning

MAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTERMAGNETISØRENS FEMTE VINTER
Instr:Morten Henriksen
Medv: Ole Lemmeke, Rolf Lassgård, Johanna Sälström
Premiere: fredag d. 26/2 i Dagmar og Grand.

af Kristoffer S. Rohrberg (Kris)/red

Morten Henriksen har med �Magnetisør-
ens femte vinter� begået et mindre mester-
værk. Så har jeg ikke sagt for meget.
Filmen udspiller sig i en lille svensk by i
1819. Den anerkendte og folkekære læge,
Dr Selander (Rolf Lassgård som vi ken-
der fra �Jägerne� og adskillige glimrende
svenske tv-krimier) har en smuk og sød
datter (Johanna Sällström), der blev blind
under en russisk invasion af byen nogle
år i forvejen. Hun har isoleret sig fra om-
verdenen og lever nu tilbagetrukket i sin
egen verden. Kun faren, der besidder en
uforbeholden kærlighed til sin datter, må
nærme sig hende, hun bliver hysterisk ved
andre menneskers nærhed.
En dag kommer magnetisøren Friedrich
Meisner (Ole Lemmeke) til byen. Ved
hjælp af sin stærke personlighed får han
overbevist den noget skeptiske Dr.
Selander om at han kan kurere hans dat-
ter.
Magnetisøren formår at kurere Maria og
byens indbyggere bliver begejstrede.
Skepticismen består dog, og truer med at
ødelægge ham.
Historien holder fordi den ikke handler
om  �alternativ� behandling, det  er filmens
personer, der har interesseret Morten
Henriksen, da han lavede filmen. På
grund af fantastisk skuespil og god in-
struktion besidder de en dybde og ægthed, der kun sjældent ses.
Det er ikke svært at leve sig ind i personerne. Ole Lemmeke, som vi desværre ser alt for lidt til, spiller
magnetisøren. Han formår at spille denne karismatiske person på en måde,  så man på intet

tidspunkt i filmen er sikker på
om han er et godt menneske
som kun vil andre menne-
sker det bedste, eller om han
i virkeligheden er en udspe-
kuleret bedrager.
Rolf Lassgård er Marias far
�Dr. Selander�, et helt igen-
nem godt og sympatisk men-
neske, der kun vil sin blinde
datter det bedste. På trods af
den lidt ensidige rolle fylder
han den ud på en måde så
den bliver påført en ekstra di-
mension, der gør den interes-
sant og gribende.
Til den kvindelige hoved-
rolle, �Maria�, har de fundet

en smuk ung svensker, Johanna Sällström. På trods af sin unge alder spiller hun �Maria� på en
sød måde, der gør det næsten umuligt ikke at leve sig ind i hendes rolle. Hun er sød, men ikke
kvalmende sød.
Disse skuespillere og en glimrende historie gør �Magnetisørens femte vinter til et gribende værk,
der på trods af sin varighed på to timer på intet tidspunkt virker lang, tværtimod. Af og til kunne
jeg godt tænke mig, at instruktøren havde givet sig lidt bedre tid, eller skåret noget handling væk.
Morten Henriksen vil på visse tidspunkter af filmen så meget, at han nærmest snubler over det,
og der kommer til at mangle tid til at dvæle ved de smukke scener og det fantastiske skuespil.
Der er nogle få skønhedsfejl ved filmen, men de overskygges klart af det fantastiske skuespil,
den formidable instruktion, det er simpelthen en gribende og betagende film, der uden tvivl har
fortjent sine fem glade ansigter.

THE SIEGETHE SIEGETHE SIEGETHE SIEGETHE SIEGE
Instr: Edward Zwick
Medv: Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis
Premiere i fredags i Palads og Scala.

Af Jakob Raunsø/red

Storslåede actionthrillere om truende terroristangreb og patriotiske helte pumpes ud af Hollywood
i en lind strøm. Filmen The Siege (på dansk Under Angreb) er en af disse. Vi følger FBI-agenten
Anthony Hubbard (Denzel Washington), der arbejder som chef for FBI�s antiterroristafdeling.
En bombe sprænger i Brooklyn, New York, hvil-
ket signalerer begyndelsen på en veritabel terror-
bølge i the Big Apple. Anthony Hubbard�s efter-
forskning bringer ham i kontakt med en CIA-
agent, Elise Kraft (Annette Bening), der måske
ved mere, end hun giver fra sig. Efterhånden som
New York lammes af angst beslutter præsidenten
at sætte militæret ind, eftersom FBI viser sig mag-
tesløse. Hæren ledes af General William
Devereaux (Bruce Willis), der ikke synes det er
nogen god ide, at sætte hæren ind mod USA�s
egne borgere. Han adlyder dog blindt da ordren
kommer.

Filmen vil gerne belyse mange forskellige emner.
Et er, hvor sårbare amerikanerne er for fanatiske
terrorister med et mål. Her henter filmen inspira-
tion fra bombeangrebet mod World Trade Center
d. 26/2-1993. Desuden behandler filmen spørgs-
mål som, hvor langt kan man gå i beskyttelsen af
et lands indbyggere, før man kommer i konflikt
med almene menneskerettigheder som religions-
frihed og forsmalingsfrihed? Hvor godt vil med-
lemmer af et frit samfund klare en regulær belej-
ring af tropper fra ens eget land? Hvor hurtigt
griber man til forfærdelige handlinger som tortur
og forfølgelse når man er sat under en trussel som
denne? Ud over disse spændende emner vil fil-
men dog først og fremmest underholde. Instruk-
tøren Edward Zwick, der før har lavet �Courage under Fire� også med Denzel Washington, siger
selv, at de politiske budskaber i filmen skal tjene som ballast til en god underholdende aften i
biffen.

Og her er det, at filmens problem opstår. Med de mange ideer og spørgsmål der skal besvares
virker manuskriptet usammenhængende. Så trods de gode intentioner og spændende synsvink-
ler filmen udspringer af, så ender vi op med endnu et masseprodukt, hvor New Yorks velfærd
i sidste ende ligger i en mands hænder: Vores allesammens helt, Denzel. Dette gør filmen utrovær-
dig og almindelig, hvilket slet ikke er det indtryk man har i begyndelsen. Denzel Washington
udfylder sin rolle godt, og han er helt klart sådan som alle børn gerne vil være når de bliver store!
Bruce Willis er faktisk ikke særlig meget med i filmen, og efter min mening er han det helt forkerte
valg til rollen som den erfarne general, han er simpelt hen for ung. Edward Zwick viser sine gode
instruktør evner når han opbygger nervepirrende spænding op til bombesprængningen, men
Edward, tænk mindre på underholdningsværdien en anden gang og prøv at gennemføre dine
ideer!

Vi står altså med en film, der vil en masse, men ender op med at være rimelig underholdning, man
ikke går hjem og tænker for længe over bagefter, og dette berettiger til to misfornøjede ansigter.

Denzel Washington er den principfaste
og moralske FBI-agent, der, som en
anden amerikansk præsident, reder det
meste af verden.

Den ukendte Johanna Säderström
spiller den blinde Maria, der bliver
kurreret af magnetisøren.

Ole Lemmeke fylder rollen som den dragende
magnetisør ud på imponerende vis.

Filmanmeldelser
ANMELDELSER I MOK�S NYE KULANMELDELSER I MOK�S NYE KULANMELDELSER I MOK�S NYE KULANMELDELSER I MOK�S NYE KULANMELDELSER I MOK�S NYE KULTURSEKTIONTURSEKTIONTURSEKTIONTURSEKTIONTURSEKTION
Som den opmærksomme læser nok har opdaget er kulturredaktionen begyndt at snige anmeldel-
ser ind på MOK�s spalteplads. Fra i dag begynder en ny æra i Kultursektionens historie. Inspireret
af diverse stjerner, hatte, hjerter og andre underlige himstergimser, der gives til film og teater-
stykker i de mindre dybdeborende dagblade og ugeblade, har vi besluttet at give de film og
teaterstykker vi anmelder i MOK fra 0-6 ansigter.
Med dette skulle man nemmere kunne sammenligne de forskellige anmeldelser. Kopier af por-
trætterne kan naturligvis købes for en uhyrlig sum penge.
KultRed/Raunsø

MEGAST

Kultursektionen
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HvHvHvHvHvad er IMCC ?ad er IMCC ?ad er IMCC ?ad er IMCC ?ad er IMCC ?
HvHvHvHvHvad kad kad kad kad kan du bruge os til?an du bruge os til?an du bruge os til?an du bruge os til?an du bruge os til?
HvHvHvHvHvad kad kad kad kad kan vi bruge dig til ?an vi bruge dig til ?an vi bruge dig til ?an vi bruge dig til ?an vi bruge dig til ?

Onsdag den 24/2-99Onsdag den 24/2-99Onsdag den 24/2-99Onsdag den 24/2-99Onsdag den 24/2-99
FFFFFaDLaDLaDLaDLaDL�s  mødelok�s  mødelok�s  mødelok�s  mødelok�s  mødelokale.ale.ale.ale.ale.

Kl. 18.00 � 21.00Kl. 18.00 � 21.00Kl. 18.00 � 21.00Kl. 18.00 � 21.00Kl. 18.00 � 21.00

IMCC indbIMCC indbIMCC indbIMCC indbIMCC indbyder til informayder til informayder til informayder til informayder til informationstionstionstionstionsafafafafaftententententen
med præsentmed præsentmed præsentmed præsentmed præsentaaaaation af under-tion af under-tion af under-tion af under-tion af under-
grupper & rejsemuligheder.grupper & rejsemuligheder.grupper & rejsemuligheder.grupper & rejsemuligheder.grupper & rejsemuligheder.
Der vises lDer vises lDer vises lDer vises lDer vises lysbilleder ogysbilleder ogysbilleder ogysbilleder ogysbilleder og
serserserserserveres kveres kveres kveres kveres kaffe, theaffe, theaffe, theaffe, theaffe, the
og lunt hjemmebag.og lunt hjemmebag.og lunt hjemmebag.og lunt hjemmebag.og lunt hjemmebag.

               P               P               P               P               PÅ GENSYN!Å GENSYN!Å GENSYN!Å GENSYN!Å GENSYN!
- IMCC�IMCC�IMCC�IMCC�IMCC�

IMCC


