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gratis med, dog skal du stadigvæk meldes ind i P8'n hvis du fremover vil se film om torsdagen!
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2100
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

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 ind-
læg 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“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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 Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
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 MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: FADL

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 3, årgang 32 udkommer
Husk eksamenstilmelding
12.00 6 sem HR
16.00 1 sem HR
16.00 GIM møde i 9.2.3
20.00 Rus-instruktør stormøde i klubben

Torsdag:
Husk eksamenstilmelding
16.30 Billetsalg til semfest i Klubben
20.00 P8'n viser "The Big Lebowski"

Fredag:
Husk eksamenstilmelding (sidste dag)
14.00 4 sem HR
16.30 Billetsalg til semfest i Klubben

Lørdag:
22.00 Semesterstartsfest i klubben.
Husk Billet!

Søndag:
Mandag:

14.00 MOK's DEADLINE & 2 sem HR
17.00 3 sem HR
19.00 Braget på Brømby stadion. Forza FCK

Tirsdag:
12.00 5 sem HR

Denne redaktion

MOK

Jakob
Gordon

Kris

Jon
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Redaktionelt

Den nye stil
Det MOK du sidder med, ligner ikke sig selv, faktisk
overhovedet ikke på nogen måde.
Det er resultatet af det arbejde som det meste af
redaktionen har bakset med i løbet af den sommer,
der i øjeblikket bare bliver ved og ved.
Ambitionen har været at skabe lidt mere ro i det
layoutkaos, der har præget MOK i de sidste par år,
hvor bladet er blevet sat op elektronisk.
Forsiden har, efter vores mening, fået en tiltrængt
ansigtsløftning. Vi har markeret MOK’s tilhørsfor-
hold med placeringen af logoerne for udgiverne,

FADL, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det
Medicinske Studenterråd.
På side 2 har vi premiere på vores nye kalender “Det
sker i ugen”.
Her har alle mulighed for at fortælle hele verden om,
hvad der rører sig på Panum.
Bladet er derudover gået fra 2 til 3 spaltelayout. Det
giver mulighed for at “lege” lidt mere med opsætnin-
gen og er derudover formentlig også pladsbesparende.
Vi har standadiseret brugen af skrifttyper, så vi fra
nu af kun bruger typen “Century Schoolbook” i for-
skellige former. Det er en skrifttype vi synes “ligger
godt i øjet”. Det er vigtigt,set ud fra den synsvinkel,
at hvordan man end vender og drejer det, er MOK et
meget teksttungt blad.

Hvordan alt dette kommer til at se ud på tryk, vides,
mens disse linier skrives, ikke.
Dette kan selvfølgelig resultere i, at der kommer
såvel planlagte som ikke så planlagte justeringer
undervejs.
Ellers sker der ikke de store ændringer. MOK er
stadigvæk Panums “opslags-tavle på bladform”. Ste-
det for information, debat og underholdning. Så brug
os og skriv til os, både med ris, ros og forslag.
Deadline er stadig mandag kl. 14.00, og der er sta-
digvæk 100 gode danske kroner for en forside.
Vi håber I kan lide det I ser.
Velkommen til det nye MOK

MOK-red/Jon Lykkegaard Andersen (ansv)

Styrende organer

Lederen

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet 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)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, 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 Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

EKSAMENSTILMELDING PÅ WWW
Som tidligere meddelt i opslaget om indtegning til
eksamen i uge 37, kan vi
bekræfte, at det vil være muligt at tilmelde sig
vinterenseksaminer/tentaminer via WWW (Studeren-
des Selvbetjening) på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/

Det kræver dog, at du bruger den PIN-kode du tidli-
gere har fået tilsendt. Er
den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og
eksamenskontoret.

På vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk

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 afløsningsop-
gave 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 (ikke studerende, der har
modtaget undervisning integreret med almen medicin),
cellebiologi, biokemi, fysiologi, integreret, farmakologi,
mikrobiologi, genetik, videnskabsteori, patologisk
anatomi, psykiatri, socialmedicin, intern medicin (inkl.

neuromedicin) og kirurgi (inkl. neurokirurgi og
anæstesiologi), retsmedicin, 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 institutterne eller på
en afdeling. Sammen med ham/hende udarbejder du en
disposition, som skal forelægges afløsningsudvalget til
godkendelse.

Ansøgning om forhåndsgodkendese skal være Studie-
nævnet i hænde senest 2 mdr. før ordinær eksamen. Det er
dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget i god tid
forud for fristen. 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 afløsnings-
opgave, at den udarbejdes med henblik på første
eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan således ikke
skrive afløsningsopgave 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 afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Annette Jørgensen, lokale
9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente „Generelle
retningslinier for  afløsningsopgaver“, som indeholder-

uddybende oplysninger samt et ansøgningsskema.

MOK & STUDIET

VÆR VELKOMMEN ALLE
MAND (OG KVINDER)....

Ja nu bevæger vi
os ind i den tredje
semesteruge, hvis
man ikke lige er
så heldig at være
på fase II, og er
blevet begavet
med at starte i
uge 34 og derved
er på vej ind i sin
fjerde uge.

Som de fleste nok har bemærket har driftafdelingen
ansat en kunstner til at udsmykke udendørs area-
lerne omkring Panums forhald - eller er det vores
egen kære driftchef Flemming ‘Cristo’ Yttesen der i
et anfald af brandsikkerhed har valgt at pakke det
tidligere “cykelparkeringsområde” ind i flotte blå
reb og endnu flottere rød-hvide plastic bånd - deraf
tilnavnet Cristo, om end han nok burde bruge lidt
flere meter plasticbånd, hvis han vil pakke hele fir-
kanten ind. Andre vælger dog at titulere ham cykel-
smeden, efter hans driftige påfund med de nye cykel-

stativer, der virkelig har gjort det rart at sætte sin
cykel når man ankommer til Panum. Specielt i områ-
det mellem 2-3 stativer hvor man ikke kan få sin
cykel ud, når andre har parkeret i de tilstødende
stativer. Flot flot flot! Med tiden (1.000.000.000 år)
vil evolutionen nok sørge for, at stativerne rykkes
længere fra hinanden.

Desuden har vi her på redaktionen fået en lillesøster
ovre hos de andre. Vi ønsker de nye folkesundhed-
svidenskabsstuderende (puha hvor er det et langt
ord)  tillykke med deres nye organ kaldet Calamus,
hvilket på latin betyder pen eller skriverør.

Desuden vil vi her fra redaktionen ønske Rikke K. fra
hold 110 vinter tillykke. Den 27. august, var hun den
heldige russer der af matriklen blev valgt ud, som
den nye studerende med det højeste snit. Hele 10,2
slap hun igennem med på sit eksamensbevis, hvilket
udløste gavekortet på kr. 5.000,- til universitets-
bogladen. Vi kiggede lidt på hvor meget man egent-
lig får for så stort et beløb. Det viste sig faktisk at
samtlige bøger til 1. og 2. semester bliver dækket
ind. Og så er der endda kr. 825,- tilbage, så hun også
kan få en helt ny lommeregner til kemiberegningerne.

Ja vi kan kun henvise
til vores spiseseddel og
sige at historien om
Rikke er det pureste
opspind. Matriklen ud-
leverer ikke folks
karaktergennemsnit,
der uddeles ikke gave-
kort ud til højre og ven-
stre, der eksisterer
ikke et hold 110 vinter
og kære 1. semester
studerende med snit på
10,2 eller derover, lad
nu være med  at rin-ge
til studie-vejledning,
matrikel og lign-ende
instanser - de er ved at være godt trætte af det. Det
eneste rigtige i denne historie er at Rikke hedder
Rikke og at kr. 5.000,- faktisk kan bruges til at skaffe
en masse bøger og en lommeregner.

MOK-red/Gordon
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INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 1999/00

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perioden:

mandag den 13. september - fredag den 17. september 1999
(begge dage inkl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum 55a.

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag-onsdag-torsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00, tirsdag kl. 9.00-16.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du tilmelder dig skal de forevises ved indtegningen.

Du behøver ikke længere at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine tilmeldings-
blanketter i postkassen eller sende dem med posten (dog ikke, hvis du skal vise en dispensation ifm. eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: I skrivende stund forventes det, at tilmeldingssystemet på WWW (Selvbetjening for Studerende) vil være klar til denne termin. Hold dog selv
øje med hjemmesiden på:
www.ku.dk/selvbetjening/.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Studerende, som ikke fik afleveret deres attesthæfter til registrering i efteråret 1997 skal medbringe deres attesthæfter til indtegningen så gennemførte kurser kan
blive registreret. Dette er en betingelse for at blive indkaldt til eksamen.
Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen www.ku.dk/
selvbetjening/. Samme sted kan du se dine gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegningen blive hængt lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der
viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Der gøres opmærksom at tilmelding til kemi-tentamen i februar 2000 først vil foregå i november/december 1999. Hold øje med opslag og MOK til den tid.

INFORMATION FRA EKSAMENS-
KONTORET

På Studie- og eksamenskontoret får vi ofte en masse
spørgsmål og henvendelser, som vi har prøvet at
samle sammen og bringer samtidig svarene:

Afmelding
Fra og med sommereksamen 1999 er afmeldings-
fristen blevet ændret fra 10 til 5 hverdage (læs: ar-
bejdsdage). Eksamensdagen tæller ikke med!

E-mail til eksamenskontoret
Du kan kontakte eksamenskontoret på email på føl-
gende adresser:
Jytte Bjarnholt (jyb@adm.ku.dk), Julie Barslev
(jba@adm.ku.dk), Pia Ibsen (pib@adm.ku.dk) og Mi-
chael Sørensen (mso@adm.ku.dk).

Indtegning
Ved indtegning til eksamen behøver du ikke længere
at fremvise årskort, da vi selv kan kontrollere dette
i vores eksamenssystem. Hvis du har en dispensation
til den eksamen, som du tilmelder dig til skal du dog
medbringe og fremvise denne.
Hvis du ikke kan nå at komme og tilmelde dig i
åbningstiden kan du eventuelt sende tilmeldingen til
os eller lægge den i postkassen (hænger lige udenfor
eksamenskontoret), som bliver tømt hver morgen.
Se dog i øvrigt opslagene om indtegning i MOK og
Universitetsavisen inden hver indtegning.

Navneændring
Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere dit årskort med dit gamle navn på for
at få udstedt et nyt.

Postkasse ved eksamenskontoret
Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på Stu-
die- og eksamenskontoret i åbningstiden kan du afle-
vere lægeerklæringer o.l. til os i postkassen (som
hænger lige udenfor kontoret). Vi tømmer den hver
morgen.

Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt.
Selvbetjening på WWW

På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:

Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.
SU-spørgsmål
Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).
Tilmelding/afmelding til undervisning
Al tilmelding og afmelding af undervisning foregår
for FASE I-studerende hos studiesekretærerne på
Panum og FASE 2-studerende hos kliniksekretærerne.
Du kan i dit lektionskatalog se kontaktpersonerne
for de enkelte semestre.

Udsendelse af eksamensbreve
Eksamensbreve udsendes som regel 8 dage før eksa-
men. Har du derfor ikke fået noget eksamensbrev på
ugedagen før eksamen bør du kontakte Studie- og
eksamenskontoret, så vi kan opklare hvorfor du ikke
har fået noget brev. Det skal dog bemærkes, at de
labels vi sætter på eksamensbrevene ofte er udskre-
vet 1-2 måneder før vi udsender brevene, så hvis du
er flyttet i mellemtiden skal brevene først omsendes
af postvæsenet.

Har du eventuelle flere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen

15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen

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

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

OBS !
Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og 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 Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

Studievejledningen

REGLER VED EKSAMEN

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I skal være bestået senest 6 år efter påbegyn-
delsen af studiet. Hvis du er begyndt på studiet som-
meren 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. doku-
menteret 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 undta-
gelsesvist 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 dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. 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 note-
rer, 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 læge-
erklæring 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 læge-
erklæring, med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „læn-
gere 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 eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk 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 tæl-
ler 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 tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

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 mundt-
lige 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 selvstændige
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 spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og af-
leveres 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 sam-
ler 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 ne-
denfor).
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 vurde-
res 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 nedsæt-
tes herefter en ankekommission bestående af en læ-
rer, to censorer og en student. De træffer den ende-
lige 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.
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VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

1 OKTOBER 1999 ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF DISPENSA-
TIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, fra regler og krav, som er ned-
lagt i den ministerielle bekendtgørelse om den
lægevidenskabelige kandidateksamen og i studie-
ordningen. Ansøgning om dispensation skal indsen-
des til studienævnet for medicin, som behandler og
tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendt-
gørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studie-
nævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje
sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfrist-
forlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannel-
ser eller fra studieophold i udlandet m.m.

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

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-num
mer

- 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 dis
pensation)

- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
ect. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i efterårssemestret 1999 den 1. oktober. Kun an-
søgninger, der er begrundet i akut opståede situatio-
ner, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive
hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at
visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,
kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor
at søge i så god tid som muligt, og iøvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet vejledningen, der skal følges for at give
en smidig og hurtig sagsgang.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du blot udebli-
ver, kan du ikke forvente at få tildelt en holdplads
igen næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen 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 undervisnin-
gen.

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1. OG 2. SEME-
STER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2.
semester skal samtlige obligatoriske studieelementer
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 øvelsesopstillingen ned, og det
vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeer-
klæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart
efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

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

FORSIDEAFLEVERING OSVAL I
OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semestret 1999 er følgende:
OSVAL I    - mandag den 4. oktober 1999
OSVAL II   - mandag den 4.oktober 1999

FRITAGELSE 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 medi-
cinsk kemi, øvelser og tentamen.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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 besked om fritagel-
sen, hvor du får fritagelsen registreret i forbindelse
med indskrivning af karakter for eksamen i anatomi
I. Du vil ikke modtage skriftlig bekræftelse på frita-
gelsen.

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 eksamensbevis.
Vi har om alle studenter holdsat på disse hold, mod-
taget besked fra matriklen om, at keminiveauet sva-
rer til kemi på A-niveau.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende 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.

Fase I

STUDIESALENS ÅBNINGSTIDER

Så starter spot-sæsonen igen, og vi har efter utallige
opfordringer lavet en liste over de generelle åbnings-
tider på Mikroskopisk Studiesal. God fornøjelse!
MVH. Studiesalsvagterne

Fra semesterstart og 1 måned frem
(februar og september): Lukket

Herefter åbent
(marts og oktober): Hverdage 9-16

Fra 1 måned inden eksamen til dagen
før eksamen
(april/maj/juni og november/december/januar):
Hverdage 9-19
Yderligere:
Sidste lørdag inden ordinær eksamen:  9-19
Sidste hverdag inden ordinær eksamen: 9-21

KLINISK GRUNDKURSUS 3.
SEMESTER

Klinisk grundkursus afvikles i efterårssemestret 1999
i december og januar og ikke i maj og juni, som
beskrevet i lektionskataloget. Dvs. at halvdelen af
holdene har kursus i december og den anden halvdel
i januar.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold,
f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan
det meritoverføres, så man fritages for det kliniske
grundkursus. IMCCs prækliniske ophold kan godken-
des, eller man kan selv arrangere et ophold på et
hospital. Opholdet skal være af to ugers varighed på
en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal
være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i
dagvagt.

Der må ikke arrangeres ophold på universitets-
hospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse.
Du kan afhente en attestationsblanket i studienævns-
administrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.Hvis
man selv arrangerer et klinikophold, skal man af-

melde sin plads på det kliniske grundkursus, da det
koster mange ressourcer at oprette flere hold end
der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at du
ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til at
søge om gentagelse af den kliniske undervisning, hvis
du fortryder efter at holdene er oprettet/opholdene
er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette Jør-
gensen inden du afmelder dig.

Det kliniske ophold skal være godkendt senest inden
tilmelding til eksaminerne på 6. semester.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest fredag den 8. oktober kl. 12.00.

Hvis man ønsker at bytte periode, skal man have en
at bytte med. Der kan ikke byttes med studerende,
der afmelder deres holdplads. Begge studerende skal
underskrive byttesedlen, der afhentes på opslagstav-
len ved lokale 9.1.41. Det vil være en hjælp, hvis
byttesedlerne afleveres før holdsætning (dvs. senest
fredag den 8. oktober), men der vil også være mulig-
hed for at bytte umiddelbart efter at listerne er
slået op ultimo marts. Sidste frist for at bytte vil
blive opslået senere.

De endelige holdlister hænges op i slutningen af ok-
tober/begyndelsen af november.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale 9.1.41.
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Fase II

FASE II/KLINIK-KRITIK
Har du ris eller ros til dine kliniske ophold som du
mener kommer andre ved, så kontakt KUUKO
(KvalitetsUdviklingsUdvalget for Kliniske Ophold).
KUUKO er et udvalg under Studienævnet for  Medi-
cin, der tager sig af udvikling af kliniske ophold via
evalueringsskemaerne, afdelingsbesøg, research på
andre medicinstudier etc. Men vi vil også gerne høre
tingene direkte fra de studerende.
Du kan kontakte KUUKO via e-mail på adressen
SUN-KUUKO@adm.ku.dk

Mvh. Louise Isager Rabøl, stud. med., medl. af Studie-
nævnet

MEDICINSK
VIDENSKABSTEORI II, 8.
SEMESTER EFTERÅR 99
Vedr. opgave 1, der er en individuel opgave, blev
udleveret ved forlæsningen den 8.9. Opgaven kan
afhentes på Afd. F. Med. Viden. (Panum Byg.). Opga-
ven ligger i grøn bakke på bordet overfor lokale
22.3.22. Opgaven skal afleveres til jeres
eksaminatorielærer  den 1.11. M.v.h. Kirsten Kjær

VELKOMMEN TIL
LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), iv-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   13-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egene videoer indenfor åbnings-
tiderne for PC-salen. NB: Husk altid studiekort som
skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter
kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår ind-
gang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for
rampen ned til kælderen.

Kurser i LKF i efteråret 1999

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmel

160999 16.00-17.30 IV-adgang
010999
160999 18.00-19.30 IV-adgang
010999
230999 16.00-17.30 IV-adgang
010999
230999 18.00-19.30 IV-adgang
010999
300999 16.00-17.30 Kateter (mand) 010999
300999 18.00-19.30 Kateter (mand) 010999
051099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
051099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
071099 16.00-17.30 Kateter (mand) 080999
071099 18.00-19.30 Kateter (mand) 080999
141099 16.00-17.30 IV-adgang
150999
141099 18.00-19.30 IV-adgang
150999
211099 16.00-17.30 Kateter (mand) 220999
211099 18.00-19.00 Kateter (mand) 220999
281099 16.00-17.30 IV-adgang
290999
281099 18.00-19.30 IV-adgang
290999
041199 16.30-19.00 Genoplivning 061099
091199 16.30-19.00 Genoplivning 131099
111199 16.00-17.30 Sutur 131099
111199 18.00-19.30 Sutur 131099
161199 16.30-19.00 Genoplivning 201099
181199 16.00-17.30 Sutur 201099
181199 18.00-19.30 Sutur 201099
231199 16.30-19.00 Genoplivning 271099
251199 16.00-17.30 Sutur 271099
251199 18.00-19.30 Sutur 271099
021299 16.00-17.30 Sutur 031199
021299 18.00-19.30 Sutur 031199
091299 16.30-19.00 Gynækologi 101199
161299 16.30-19.00 Gynækologi 171199

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage ml kl.
13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man tilmelder
sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen
er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de
sidste 4 står derved standby ved eventuelle afbud.

Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og
udebliver uden at melde afbud vil man få karatæne
for deltagelse i øvrige kurser resten af semeste-
ret!

Studietilbud
TORTUR OG DEN
MEDICINSKE PROFES-
SION
1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre)

Tid: Tirsdag den 28. september 1999 kl. 9.30-16.00

Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: Formålet med seminaret er at forberede
læger på at medvirke til at afskaffe tortur og anden
umenneskelig behandling.

Der gennemgås følgende emner:
- national og international lovgivning om tortur
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse
  („Doctors at Risk“)

Undervisere:Personale, fortrinsvis læger ansat ved
RCT

Program:Endeligt program udsendes til deltagerne

Materiale:Uddeles i forbindelse med undervisningen
Tilmelding:Senest mandag den 13. september 1999
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K

Telefon: 33 76 06 00, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
annette_hart@RCT

Kontaktperson: Uddannelseskoordinator Annette
Hart Hansen

FEST
på Hvidovre sygeplejeskole fredag d. 1/10-99
fra kl. 21.00 – 05.00
Forsalg på Panum torsdag 16/9-99 kl. 12.00 i
kantinen (40.00 kr)
Overskydende billetter sælges ved indgangen
inden kl.23.00 (50.00 kr.)
Dørerne lukkes kl. 24.00
Happy hour mellem 21.30-22.30
Vi ses på Hvidovre sygeplejeskole Kettegårds
allé 30.

STUDIET
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STUD. MED�ER TIL
KURSUS I NEUROLOGI
4-8 stud.med’er søges som demonstrationspersoner
til kursus i akutte neurologiske tilstande. Du skal
fungere som demonstrationsperson for neurologisk
undersøgelsesteknik og som simuleret patient, hvor
du skal optræde i en patientrolle med et akut op-
stået neurologisk symptom, f.eks. hovedpine.
Kurset er for læger og afholdes på Hvidovre Hospital
mandag og tirsdag d. 8. og 9. november 1999 kl. 9.00
- 16.00. Du skal være indstillet på at deltage begge
dage fuldtid. Du aflønnes med 100,-kr/time. Du kan
selv forvente et fagligt udbytte ved din medvirken.

For yderlig information kontakt afdelingslæge Ole
Gredal, H:S Postgraduate Medicinske Institut, Bi-
spebjerg Hospital, 2400 NV. Tlf.: kun onsdage og
torsdage 35 31 60 82, e-mail: og02@bbh.hosp.dk

KÆRE TAP´ERE, VIP´ERE,
STUDERENDE OG ANDRE!
Forsøgspersoner søges, M/K, 22-60 år
Videnskabeligt projekt til forbedring af diagnostisk
test af  muskelkraft ved håndgreb (McArdle´s test)
„ 4 håndgrebsforsøg, hvert i 1-3 minutter.
„ Der lægges en venflon (kort venekateter) i

hver albuebøjning til blodprøvetagning.
„ Tidsforbrug: 3-4 timer. Kompensation: 300

kr.
Forsøgene udføres i september-oktober 1999 i regi af
Center for Muskelforskning på Rigshospitalet, afsnit
2081, opgang 2, 8. sal. Kontakt venligst læge Pedram
Kazemi på telefon 35 45 80 64,  tlf.svarer 35 38 29 17
eller fax. 35 45 26 26.

TURNUSBYTTE
Haves: Roskilde Amt med planlagt start på RAS,
medicinsk afdeling 1.april 1999
Ønskes: Københavns Amt; gerne Herlev eller Glo-
strup

Henvendelse til: Jakob 40 73 34 16

BØGER TIL SALG:
  Fase 1
Matthiessen og Egeberg: Regionær anatomi, 4. ud-
gave
Pris 75 kr.

Fase 2
Wulff, m.f.: Medicinsk filosofi 1. udgave
Pris 175 kr
Wulff og Gøtzsche: Rationel klinik
Pris 200 kr.
Sociale Ydelser 1999
Pris 35 kr.

Bøgerne er som nye og der er ingen overstregninger!

Henvendelse: Anne Mette Bay    tlf: 35853730

VIL DU VÆRE TELEFON-
INTERVIEWER I VIDENSKABE-
LIGT PROJEKT?
I efteråret 1999 iværksætter Center for Epidemiolo-
gisk Grundforskning på Statens Serum Institut en
stor, 3-årig undersøgelse af årsager til lymfekræft.
Som led i undersøgelsen skal vi interviewe hen ved
3,000 personer, hvoraf nogle er tilfældigt udvalgt i
befolkningen, medens andre er patienter, der har
fået konstateret lymfekræft.

Interviewene kommer til at foregå per telefon. Til
at bistå med interviewene søger vi et antal medicin-
studerende. Da projektet indebærer kontakt til pa-
tienter, skal man være på 2. del af medicinstudiet.
Derudover vil interesse for hæmatologi være en for-
del, men bestemt ikke en forudsætning. Arbejdet vil
fortrinsvis komme til at foregå om sent på eftermid-
dagen og om aftenen, men dagarbejde kan i et vist
mål blive nødvendigt.

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring til en af
nedenstående for en uforpligtende snak.

Med venlig hilsen

Henrik Hjalgrim, læge, Ph.D.
Tlf 3268 3961
Mads Melbye, professor, dr. med.
Tlf 3268 3163
email hhj@ssi.dk mme@ssi.dk
Center for Epidemiologisk Grundforskning
Statens Seruminstitut
Artillerivej 5
2300 København S

2. GENERATIONS
INDVANDRERE OG SEX

Folkeskolens seksualundervisning vir-
ker ofte forvirrende og provokerende
på muslimske unge. Det sker for tit at drengene
gejler sig op mens pigerne sidder med nedslåede øjne
og tomme ansigter. For mange etniske minoritets-
unge er den danske måde at tale om seksualitet  på
i modstrid med, hvad de opdrages til hjemme.
Undervisningen skal give de unge den nødvendige
viden på en måde, respek-terer kulturelle grænser
for blufærdighed og de unges egne holdninger. Sam-
tidig må  formen ændres så pigerne får mulighed for
at spørge uden frygt for sladder, og drengene tør
droppe praleriet og få den viden de søger.

Vil du være med til at forbedre seksualundervisnin-
gen for de muslimske unge i 5 - 10 klasse ?

Foreningen Sex & Samfund arbejder i 1999 på en
undersøgelse der skal hjælpe  lærere, sundhedsple-
jersker og foreningens eget undervisningspersonale
til at vælge bedre metoder og materialer til etniske
minoriteter med muslimsk kultur-baggrund.

Jeg vil gerne interviewe nogle  unge der studerer til
læge, jordemoder, socialrådgiver, sygepeljerske el-
ler psykolog med muslimsk baggrund, og som selv er
såkaldt 2.generations indvandrere.
Emnerne er : hjemmenes kropsforståelse og seksual-
oplysning og moralske vejledning til børnene; hvor-
dan piger i etniske grupper taler sammen om  kvin-
delighed  og om det andet køn ; hvordan drenge i
etniske grupper taler sammen om  mandens natur og
om  kvinder ; hvor henter de unge viden  ? ; hvordan
synes du god seksualundervisning skal tilrettelægges
? Hvor eller hos
hvem eller ville du helst selv hente information om
seksuelle emner ? ( denne undersøgelse går udenom
omskærelsesproblematikker )

Det vil være mest hensigtsmæssigt at tale med 2-3
studerende samlet på én gang – så prøv at finde
sammen.
Du er garanteret anonymitet og modtager en time-
løn på  kr. 94,64.
Resultaterne af undersøgelsen  bliver sammenskrevet
og kommer  efterhånden til at ligge på foreningens
hjemmeside. Denne ”rapport” kan alle hente – også
du.

Kontakt : psykolog  Kirsten Damgaard  tlf. 33 24 87
03 ( bedst aften el. søndag )

BANDSTART 2
Vi er: Guitarist/sanger, guitarist og sangerinde.
Vi søger: Guitarist, basist, keyboardspiller og trom-
meslager til opstart af band.
Musikstil: pop, folk, jazz (moderne). Gerne (men
ikke nødvendigvis) med en halvakustisk lyd.
Foreløbig plan: 1) find musikere, 2) find øvelokale,
måske på Panum, 3) øve én gang om ugen, gerne med
nedtrapning i eksamensperioder.
Ambitionsniveau: Hygge.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål kan du
ringe til mig på:
Tlf. 39 29 70 41

MVH. Michael UNDERVISER SØGES
En medicinstuderende søges til undervisning af
kosmeotologstuderende i anatomi og fysiolog, 1 af-
ten ugentlig.
Løn efter aftale.
Henvendelse:
Københavns Kosmeotologskole
Jydeholmen 63
Vanløse
38 74 24 06

SÆLGES
Kirurgisk kompendium, 2. udg.
Helt som nyt
Pris: 1900 kr
JULIE, TLF. 35 55 80 03

FØLGENDE BOG SÆLGES
TIL HELE STUDIET

Medicinsk Ordbog
GADs forlag 1994
dansk-engelsk og engelsk-dansk
Nypris 563, -
Sælges for 340,-

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

FØLGENDE BØGER
SÆLGES
2. DEL

7. semester
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave
sælges for 200
anbefalet lærebog (nypris 495,-)

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20 eller mellem 8 og 9

SÆLGES
medicinsk kompendium 14 udg.
uden overstregninger el. andet.
Pris. 1.200 kr
tlf 38 860 860

Nikolaj Eldrup

OBS
VIGTIG  EFTERLYSNING

Da  jeg i fredags, vågen men svært ukontaktbar del-
tog i fredagsbaren er min taske bortkommet.
Det er af yderste vigtighed for mig at genfinde den
så jeg beder indtrængende om din hjælp.
Er du stødt på, eller er du i besiddelse af en sort
Crater-taske med rød front indeholdende alt det man
ikke vil miste (pung, telefon, kalender, lommereg-
ner, bøger osv.) så kontakt mig enten personligt, på
e-mail: sam01@medb.ku.dk eller på tlf.
4085-4085.

Med håb om din hjælp og snarlig gensyn med min
taske.
Venlig hilsen

Søren Aalbæk, 304

ANNONCER

Annoncer



9

FADL
VELKOMMEN TIL ALLE
NYSTARTERE:

Fredagsbar, FADL, Fagråd, Fæces og Femur.  Nye
ord og nye begreber man møder som
nyimmatrikuleret.  Disse kan  ofte virke uforståelige
og forvirrende.  Hvad er FADL, hvem er FADL og
hvad er 1 års reglen?
Selvom man er blevet introduceret til FADL og an-
dre af studiets forskellige udvalg/foreninger er det
ikke sikkert at man lige kan huske eller har styr på
det alt sammen.
For at hjælpe på vejen bringer FADL derfor den
”Ultimative Russer Opslagsbog”(URO)

Anatomi: Studiet af kød, knogler og indvolde m.m.
Der bruges tilknyttede latinske navne, der skal for-
hindre patienter i indsigt i deres lidelser
DADL-net: Som FADL-medlem har du mulighed for
at blive tilsluttet DADL-nettet.  Et eller andet
internet halløj m. dobbelt Netcom plus og hyper ser-
ver.  Spørg Hackeren Linda på sekretariatet.
Djøf: Forening af økonomer hvis eneste formål er at
udsulte det danske sundhedsvæsen
Ét års reglen: Gælder for studerende der ikke før
har været medlem af FADL.  Disse skal ved senere
indmeldelse betale kontingent for den tid af studiet
hvor de ikke har været medlem, op til ét år.  Eksem-
pelvis ved indmeldelse efter 3 års studie betales 1
års kontingent plus kontingent for semestret hvori
studenten indmelder sig.
FADL: Foreningen Af Danske Lægestuderende.  De
medicinstuderendes fagforening.
Flatus afgang: Ildelugtende amorf gasmasse som
udgår fra tarm lumen  ved afslappet sphincter
Fæces: Ildelugtende brunlig substans man ofte stif-
ter bekendtskab med som SPV’er
H:S:Hovedstadens Sygehusfællesskab, Djøf’ernes ide-
albillede på et velfungerende sundhedsvæsen
Husgruppen: Samling af studerende der driver
Studenterklubben.  Elsker at vaske gulv og samle
flasker. MELD DIG IND – DET´BAR´HYLLE!!
Højtbelagt: Smørrebrød med > 75 % pålæg.  En
yndet spise blandt FADLs politikere.
Levebrødspolitiker: Skældsord som utilfredse med-
lemmer ofte bruger om de studerende der er politisk
aktive i FADL(Lever af højtbelagt, deraf navnet)

VIND SPÆNDENDE
PRÆMIER:
I forbindelse med FADLs General Forsamling har du
mulighed for at vinde fantastiske overdrevet sublime
og ekstraordinære præmier. Kom blot op på FADLs
sekretariat og hent en lodseddel og vær med i kon-
kurrencen om de spændende præmier der udloves på
FADLs General Forsamling.

REFERANT SØGES:
I forbindelse med FADL’s Generalforsamling Tors-
dag d.23 september kl. 16.00 i Studenterklubben,
mangler vi en referant. Har du lyst, så kom op på
FADLs sekretariat og meld dig. Belønningen for dine
møjsomme skriflerier er en middag for to på Quatro
Fontaine v. Skt. Hans Torv. Stillingen tildeles efter
”først til mølle” princippet.

AKTIV I FADL, ER DET
NOGET FOR DIG?
Politikerne i FADL er ved at være gamle og trætte
og der er derfor brug for nye friske kræfter. Kunne du
godt tænke dig at forhandle overenskomster med
Amtsrådsforeningen og H:S, arrangere debat-
arrangementer, være med til at styre en virksomhed
med en omsætning på ??? mill. Kr., eller blot spise
”højtbelagt” engang imellem så har du chancen ved
at stille op til FADL valget på FADLs General For-
samling d. 23. september i klubben.
I den forbindelse arrangerer FADL et medlemsmøde
hvor du kan komme og høre om hvad det vil sige at
være ”aktiv” i FADL, hvor meget tid det indebærer,
om vi virkelig spiser så meget ”højtbelagt” osv. Dette
finder sted torsdag d. 16. september kl. 16.00 i FADLs/
MSRs/HRs/Store mødelokale(1.2.15). I den anledning
vil der blive budt på vand og pizza.

Vi ses!

Med Venlig Hilsen

Stine Sloth og Andreas H. Lundh

Medicinsk Studenterråd: Forsamling af idealisti-
ske studerende der kæmper for de studerendes ret-
tigheder
Palpation: Undersøgelsesteknik som mandlige rus-
vejledere ofte benytter på kvindelige russere for at
prale med deres anatomiske viden
Pamper: Se levebrødspolitiker
Russere: Den mest eftertragtede gruppe af stude-
rende, særligt blandt ældre mandlige FASE 2’ere.
Rusvejledere: Samling af alkoholiserede medicin-
studerende der ikke kan få en kæreste
Røde Baroner: Forsamling af stærkt venstreorien-
terede studerende der er politisk aktive i FADL.
Elsker strejker.  Hader privathospitaler.  Tidligere
en udbredt race i FADL, nu næsten uddøde.
Skruebrækkerne: Én flok af pengegriske studerende
som tager arbejde uden om vagtbureauet, særligt i
tider med nedgang i vagter(deres eneste interesse er
ussel mammon)
SPV’er: Sygeplejevikar, grunduddannelsen i FADL
Studenterklubben: ”Klubben” i daglig tale.  Panums
svar på Christiania
Stud.Med: Din officielle betegnelse, giver bonus hvis
den indflettes i enhver score-sætning.  Desuden navnet
på et blad – støttet af FADL -  der udkommer hvert
semester.
Tabel 6: Tabel i Kemisk Data.  Et must at kunne
udenad i dit kommende virke som læge.
Vagthajerne: Studerende som ikke er studieaktive,
men i stedet tager masser af vagter(en næsten uddød
race)

Selvom i ikke lige kunne overkomme at indmelde jer
her i den første uge, så kan i stadigvæk melde jer ind
i løbet af semestret eller endnu senere(husk blot ét
års reglen).
Derudover skal i endelig komme og spørge på sekre-
tariatet hvis i har nogle spørgsmål(Det ligger til
højre i starten af ”kemi-gangen”)

Med Venlig Hilsen

Allan Nielsen og Andreas Lundh
(De to levebrødspolitikere som nogle af jer fik rus-
introduktion til FADL af)

BOGANMELDELSE:
PSYKIATRI - EN LÆREBOG
I VOKSNES PSYKISKE
SYGDOMME
Af Karsten Veien, Odense

Per Vestergaard
og Thorkil
Sørensen.
Psykiatri - en
lærebog i
voksnes psykiske
sygdomme 304
sider, pris: kr.
298,50 inkl.
moms

Det er en skam, at tit-
len Klinisk Psykiatri
er optaget. For Psy-
kiatri af Per
Vestergaard og Thor-

kil Sørensen er primært en indføring i psykiatri set i
et klinisk perspektiv. I erkendelse af, at diagnostik i
dansk psykiatri er baseret på WHO’s ICD-10, er det
logisk, at bogens opbygning følger denne sygdoms-

Boganmeldelse
klassifikation. Et fag, der for mange naturvidenska-
beligt uddannede kan være svært at overskue, er
således beskrevet brugervenligt og inspirerende.

Læsning af bogen kræver ingen forkundskaber i psy-
kiatri. I et lettilgængeligt sprog beskrives indled-
ningsvis psykiatriens grundbegreber og den psykia-
triske samtale og undersøgelse. Denne indføring i
psykiatrisk terminologi danner et godt grundlag for
forståelse af de psykiske syg- domme og symptomer,
som resten af bogen handler om.

I beskrivelsen af sygdommene er der lagt vægt på de
hyppigste forekomne symptomer. Ordvalget i
symptombeskrivelsen er nøje afstemt efter termino-
logien i ICD-10, så ordene er direkte anvendelige i
ICD-10 klassifikationssystemet. Der er forslag til en
basal klinisk undersøgelse af de fleste sygdomme.
Dette gør det lettere at reducere en psykisk lidelse
til et diagnosenummer. Som supplement til beskri-
velsen af symptomer og sygdommenes forløb er flere
sygdomme illustreret i sygehistorier. Ideen er god,
men desværre er sygehistorierne ofte for stereotype
og nøgterne til at deres pædagogiske potentiale ud-
nyttes optimalt. Der er forslag til differential-
diagnoser og behandling af mange sygdomme.

Ætiologiske betragtninger er som hovedregel set fra
en genetisk og ikke en psykosocial synsvin- kel. I

mange kapitler er det en lettelse, at forskellige usam-
menhængende ætiologiske forklaringer ikke forvir-
rer læseren. Men det ætiologiske aspekt burde uddy-
bes i afsnittet om delirium. At beskrive delirium på
sølle 4 sider er for kort i betragtning af, hvor hyppigt
læger på somatiske afdelinger møder den delirøse
patient. Her ville en ætiologisk somatisk betragt-
ning have været passende.

Som indføring i psykiatri er bogen velegnet til at
give et overblik over de hyppigst forekommende syg-
domme. Bogens beskrivelser af personligheds-
forstyrrelser og forsvarsmekanismer giver god ind-
sigt i, hvor skellet går mellem de svære psykiske
lidelser og abnorm adfærd. Bogen er ikke velegnet
for den, der ønsker en fordybelse i psykiatrien og
dennes udvikling. Bogen er forsynet med stikord,
med oversigt over samtlige diagnoser i ICD-10,
psykiatriloven er aftrykt og der er en ordforklaring.
Sidstnævnte kunne dog udvides og forbedres med en
etymologisk forklaring, der ville fremme forståelsen
af mange begreber.

Bogen er velegnet til medicinstuderende, der skal
have et basal kendskab til de psykiske lidelser, og
suppleret med noter kan den anbefales som pensum-
dækkende i psykiatri på medicinstudiet.

INDRE ORGANER
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GA2001 PROJEKTET

MØDE MANDAG DEN 20.09.99 KLOKKEN 16.00

IMCC planlægger i øjeblikket at afholde en stor kon-
ference for medicinstuderende fra hele verden. Kon-
ferencen afholdes i forbindelse med at IMCC’s inter-
nationale paraply organisation International Fede-
ration of Medical Students Associations (IFMSA) fyl-
der 50 år, den 1 maj 2001. Da IFMSA blev stiftet i
Danmark finder vi det oplagt at IMCC afholder jubi-
læet. Ud over jubilæum’s arrangementet  vil vi sam-
tidigt afholde IFMSA’s årlige general forsamling.

Alt i alt drejer det sig om at arrangere en konference
for 500 medicinstuderende med alt hvad dette
indbefatter. Der skal arrangeres workshops, indkvar-
tering, social program, fundraising, marketing osv.
osv.

Lige nu står vi og mangler en energisk gruppe på 5-
6 personer,  der har lyst til at arbejde på dette
projekt i København. Der er ingen specifikke krav for
at kunne deltage. Man behøver ikke at have deltaget
i IMCC aktiviteter før og behøver ikke at være sær-
lig langt på studiet. Det vil være en fordel, hvis du
har mulighed for at være med i arbejdet indtil konfe-
rencen løber af stablen i august 2001.

Hvad for du så ud af at deltage i GA2001 projektet:
Mulighed for at deltage i planlægningen og udform-
ningen af den største konference for internationale
medicinstuderende i Danmark

HVEM, HVAD, HVOR OM DIT
IMCC-EXCHANGE OPHOLD I
UDLANDET
Har du nogle spørgsmål til det exchange-ophold du
allerede har planlagt, eller måske kunne tænke dig
at tage på? Onsdag  15/9 vil der være informative (og
intelligente!) svar at få angående klinikophold i ud-
landet. På IMCC-kontoret overfor datasalen kl. 15 –
17.

BURMESE REFUGEE
PROJECT

Det er nu igen muligt at arbejde som medicinstude-
rende på et mindre hospital i en flygtningelejr på den
Thailandske side af den Thai-Burmesiske grænse.

Hospitalet står for den sundhedsmæssige pleje af de
ca. 20.000 burmesiske flygtninge som befinder sig i
området. Nogle af flygtningene befinder sig i Thai-
land andre i Burma.
Hospitalet ledes af to burmesiske læger, der selv er
flygtninge og som resten af det lægelige personale
arbejder gratis. Udstyr, medicin og andre forsynin-

EXCHANGE LANDE
2000

SÅ ER DET TID IGEN. Den 15 sep. er det første
ansøgningsfrist til en måneds
klinik ophold i udlandet i år 2000. Sidste ansøgnings-
frist er 3 måneder før

LAND KONTRAKT PLADSER TILBAGE LAND  KONTRAKT PLADSER TIL-
BAGE
BRASILIEN  * 6 2 PERU** 2 2
CANADA 6 6 POLEN 1 1
CATALONIEN 4 4 PORTUGAL 2 2
ENGLAND 6 6 QUEBEC 2 2
ESTLAND 1 1 RUMÆNIEN 2 2
FINLAND* 1 1 RUSLAND* 1 1
GHANA 4 4 SCHWEIZ 2 2
HOLLAND 4 4 SPANIEN* 6 6
INDIEN* 7 7 SUDAN 2 2
INDONESIEN** 2 2 SVERIGE 2 2
ISLAND* 2 2 TAIWAN 2 2
ISRAEL* 6 6 THAILAND 6 1
ITALIEN* 5 5 TJEKKIET* 2 2
JAPAN 4 4 TYRKIET* 2 2
KUWAIT 1 1 TYSKLAND* 2 2
LIBANON 2 2 UNGARN 1 1
LITAUEN 1 1 ZIMBABWE** 6 5
MALTA 2 0 ÆGYPTEN 2 2
MEXICO** 2 2 ØSTRIG 2 2
NEPAL** 2 0 TOTAL IFMSA 98 90
NORGE 1 1 TOTAL 111 103
*Lande der også tager præklinikere
** Lande hvor der vil blive påregnet et ekstra beløb udover de 1050 Kr. indbetalt til IMCC.

du vil afsted. Der er rift om en del lande (England,
Canada mf) så det er
nu du skal planlægge og ansøge om sommerens op-
hold. Du kan finde
ansøgningsskemaer foran IMCC kontoret 9.2.2 og
få flere oplysninger samme
sted. Med venlig hilsen IMCC Exchange.

IMCC

Mulighed for at planlægge et fantastisk uddannelses-
program for 500 stud.med’ere
Kendskab til fundraising og marketing strategier
Kendskab til strategisk projektplanlægning
Kendskab til gode lederevner
Kontakt til en række af landets ledende lægefaglige
personer
Kontakt til et hold af initiativrige og sjove medicin-
studerende fra hele Danmark

Arbejdet er allerede godt i gang i Odense og Århus,
tøv derfor ikke, og mød op til mødet for at høre
nærmere.

Såfremt at du har yderligere spørgsmål er du vel-
kommen til at kontakte mig på tamsmark@mdb.ku.dk.

Venlig hilsen
Thomas Hjuler Tamsmark – IMCC Landsformand

ger finansieres af forskellige NGO‘er  herunder læger
uden grænser.

Sundhedsproblemerne i området er primært mala-
ria,  akutte respiratoriske og gastrointensinelle in-
fektioner, seksuelt overførte sygdomme , sår og ab-
scesser.

Dine arbejdsopgaver vil typisk være diagnosering og
behandling af subakutte tilstande under supervision
af erfarne lokale læge samt undervisning af det lo-
kale personale i engelsk og sundheds relaterede em-
ner.

For at kunne deltage i projektet skal du have be-
stået 8. Semester incl. dit klinik ophold.
Ansøgere som har erfaring med:
Ø arbejde i 3. Verdens lande (især asien)
Ø  klinisk arbejde, herunder vikariat
Ø  undervisning
Ø  at arbejde i grupper
Og som ansøger om mere end én rotations periode
vil blive foretrukket.

Rotations perioderne er af mindst en måneds varig-
hed. Der er rotationer året rundt. Der vil typisk
være 2 internationale studerende per rotation.

Det forventes at du inden afrejsen gør en indsats for
at indsamle hospitalsudstyr og medicin til projektet.
Du skal  selv transporterer dette til hospitalet. Når
du optages på projektet tilsendes en liste over ud-
styr der er særlig behov for.

Hvis alt dette giver dig mod på at opleve flygtninge
problematikken fra en helt anden vinkel end Pia
Kjærsgaards og på at arbejde som læge under primi-
tive forhold da kan du få flere oplysninger på : http:/
/www.slomsic.org/burma/ og på IMCCs kontor, hvor
du også kan få et ansøgningsskema.

Det praktiske (hvis du beslutter dig for at søge):
Ansøgningsskemaet skal stemples af IMCC inden det
afsendes, ellers er ansøgningen ugyldig.
Inden afsendelse af ansøgning skal betales et admini-
strationsgebyr til IMCC (giro konto 607-6262)
på 300kr, hvoraf de 100kr. refunderes ved efter hjem-
komsten at aflevere en rapport om opholdet.
Desuden skal der betales et administrations gebyr
på 100 D-mark til den organisation som styre projek-
tet (Slovenske medicinstuderende).
Transport, kost, logi og forsikring skal du selv be-
tale. I alt vil et ophold på 2 måneder koste dig i
nærheden af 10.000 Kr. Heldigvis er der en del gav-
milde fonde i vort land.
Med venlig hilsen Jakob Maraldo (scorp@imcc.dk).

Basisgrupper
INDKALDELSE TIL
MØDE I GIM
Onsdag den 15. September kl.16.00,
GIM’s lokale er 9.2.3

Traditionen tro inviterer vi både
nye og gamle studerende til semesterets første møde,
hvor
Vi bl.a. vil tale nærmere om forestående arrange-
menter.

Hvad er GIM?

GIM er ”Gruppen for Integreret Medicin”.
GIM er en gruppe åben for alle medicinstuderende
og læger.
GIM´s formål er :
-  at udbrede kendskabet til alternative
behandlingsformer blandt

læger og medicinstuderende
-  at diskutere disse i et åbent og kritisk fo-
rum
-  at relatere alternativ behandling til aner-
kendte behandlingsmetoder.

Udover at være en nysgerrigt arbejdende gruppe er
GIM også et studentersocialt forum, hvor du kan
mødes med studerende fra alle semestre under mere
afslappede former end det daglige studie.

Hvorfor GIM?
Når vi kommer ud som læger vil ca. hver 3. patient
anvende alternativ behandling som et supplement til
den, vi kan tilbyde dem, og dermed vil de have et
behov for at blive vejledt om hvad det er, og hvordan
det virker. Derfor er det vigtigt, at vi kender de
forskellige alternative behandleres teorier, arbejds-
metoder og resultater.

INDRE ORGANER
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INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING
SIMS’ bestyrelse indkalder hermed til ordinær gene-
ralforsamling mandag den 4. oktober klokken 1600 i
Fadl’s mødelokale (1.2.15). Vi vil gerne se så mange
som muligt, nye som gamle, og giver da også en lille
forfriskning i denne anledning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af regnskab 98/99

3. Opfølgning på arrangementer i 98/99
„ Foredrag om doping, ernæring, højde

fysiologi, idrætsimmunologi, muskeltræning
„ Idrætsdag
„ Kursus i knæ-, ankel- og skulderskader

4. Fremlæggelse af efterårets arrangementer.

5. Valg til bestyrelsen
Formand:

Desuden er den holdning udbredt i gruppen, at man
ikke skal forkaste den alternative behandling, blot
fordi man er uvidende om den. Man må undersøge
den og finde ud af om, eller hvordan, den kan bruges
i behandlingen af sygdomme.

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

Vi glæder os til at se dig!

GIM, fortsat

Jonas Meile, modtager genvalg
Næstformand:
Rune Kjellberg, modtager ikke genvalg
Sekretær:
Anne Haghfelt, modtager genvalg som kasserer
Kasserer:
Claus Bo Svendsen, modtager ikke genvalg

Hvis du har lyst til at få lidt mere indflydelse på
SIMS’ arrangementer og/ eller vil stille op til besty-
relsen, så læg en seddel i vores postkasse ud for 9.2.3
(overfor datasalen).

6. Evt.

På vegne af SIMS,
Jonas, Anne & Claus

Tilbud om styrketræning.
SIMS har en aftale med PULS Fitness på Århusgade
som tilbyder medlemmer af SIMS et halvt års træ-
ning for kun 1000,- kr. Kontakt Louise på 35553015
for mere information.

KRISTNE MEDICI-
NERE
ONSDAG D. 22.09.99, KL. 11-CA.14

HAR DU MULIGHED FOR AT FÅ
DIN LEGEMELIGE
(LÆGELIGE!??,øhh?) OG ÅNDE-
LIGE
TØRST SLUKKET!!!!!!

Kristne Medicinere holder BONANZA FEST!!
Kom og få et glas og en snak!

Læs videre i næste MOK!!
(Kontaktperson: David, 38870305)

INDRE ORGANER

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

To banditter bryder ind i den gamle hip-
pie Jeff Lebowskis (Jeff Bridges) lejlighed,
fordi de tror han er den store fede millio-
nær Jeff Lebowski. Dét at hippie-Lebow-
ski, "The Dude", hedder det samme som
millionær-Lebowski, får snart viklet The
Dude ind i et drama af kidnapning, be-
drageri, sex og andet godt, som ville være
temmelig alvorligt, hvis ikke det lige var
fordi, The Dude er manden, der tager tin-
gene sådan lidt oppefra og ned. Vildere,
farligere og federe ting sker om ørerne på
The Dude, men startede det ikke bare med,
at der var nogen der tissede på hans tæp-
pe?

Program for efteråret '99:

16.09 The Big Lebowski
23.09 Jackie Brown
30.09 Christiane F
07.10 Kung-Fu - FEST
14.10 Dead Man
21.10 Citizen Kane
28.10 American History X
04.11 Ed Wood Temaaften
11.11 Livet er Smukt
18.11 Vildspor
25.11 The Matrix
02.12 A Wonderful Life

En film af Coen-brødrene

The Big Lebowski
Torsdag den 16. sept. kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 45
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

Længde:   1. t. 57 min.
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ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og  fra
13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig henven-
delse – du kan dog stadig ringe.

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.

Som noget nyt kan man nu også skrive til os på e-
mail adresserne:
Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

Opskrivningstider !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal det
foregå i tiderne:

kl. 6.00-9.00 og 18.00-23.00
Husk !
Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk
at give os besked enten pr. brev eller telefon.

Hilsen VB
1. sept.1999 er der en ændring af personalet i Vagt-
afdelingen. Jonna Jepsen er efter 1 ½ år vendt til-
bage til os. Marianne Leegaard er holdt op som fast
personale, men vil indimellem  optræde som vikar.
Meddelelser fra Vagtafdelingen
Kontinuitet i vagtplanlægningen

Nu er sommeren ved at være gået, og i vagtafdelingen
må vi konstatere at alt er som det plejer – desværre.

Vi har atter i ferien haft utallige studenter på op-
skrivning til vagter – og har desværre ikke haft vag-
ter nok. Nu er semesteret startet, og problemet
bliver omvendt – vi har udenfor ferierne ikke studen-
ter nok.

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 6/9-1999 – 12/9 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 10 14 13 13   12 22 15 99
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 18 22 15 20 19 14 9 117
udækket 2 1 0 0 1 0 0 4 3,4
23-07
bestilt 23 20 17 14 15 16 15 120
udækket 2 0 0 0 0 0 0 2 1,6
ialt
bestilt 51 56 45 47 46 52 39 336
udækket 4 1 0 0 1 0 0 6 1,8
dæknings % 92 98 100 100 97 100 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte
tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver
totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.

Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver
dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagt-
tidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 6/9 - 1999 – 12/9 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2 3 2 1 3 4 6
Arbl. Vagter 7 5 6 3 8 12 16 57
Planlagte vagter 21 21 21 21 21 21 21 147

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der
anført et minustegn i kolonnen “ledige hold”,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra
hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vag-

ter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyl-
des det, at der i døgnets løb seponeres hold
eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte
kombineres dette.

Problemet bider sig selv i halen. I otte ud af årets
tolv måneder, må vi ringe studenter op, mere eller
mindre uopfordret, for at spørge om de vil tage en
vagt for os – og ofte må vi ringe til hospitalsafdelinger
og plejehjem og meddele, at vi er ude af stand til at
dække de vagter, de har bestilt. Dette medfører at
kunderne går til andre vagtbureauer for at få dækket
deres behov, og dermed mister vi bestillinger. Dette
var til at holde ud, hvis vi simpelthen ikke havde
studenterne, men det har vi – det er blot kun en lille
del af studenterne, der planlægger deres vagtønsker
jævnt fordelt over året.
I ferierne, hvor mange studenter gerne vil have vag-
ter, er det ikke rimeligt at forestille sig at kunderne
bestiller flere vagter end det antal, de plejer at få
dækket, hvilket er logisk nok. Kunne vi vende denne
tendens, således at vi kunne melde færre vagter udæk-
kede udenfor ferierne og i eksamensperioden, er der
en mulighed for at antallet af vil stige, og dermed
også studenternes mulighed for indtjening.

Vi er i vagtafdelingen klar over, at det vigtigste for
jer studenter er jeres studie og jeres eksamener,
men vi tror, det er muligt at planlægge sin tid, så der
også kan arbejdes ved siden af studierne. Det er
Jeres vagtbureau, og I har en enestående mulighed
for at få studierelevant arbejde, mens I studerer – en
mulighed ikke ret mange andre universitets-
studerende har.

Vi kan jo ikke hekse i vagtafdelingen – vi kan ikke
tvinge kunderne til udelukkende at bestille aften-
vagter, og til fortrinsvis at bestille dem i weeken-
derne. Vi kan kun på det kraftigste opfordre Jer til
at forsøge at strukturere og/eller planlægge Jeres
tid, således at I kan skrive Jer op til vagter udenfor
ferierne, og ikke kun på aftenvagter i weekenderne.
Vagtbureauet er en forretning, hvor markeds-
kræfterne, udbud og efterspørgsel dominerer, og hvor
gerne vi end ville efterkomme alle Jeres ønsker om
vagter, så er det i en forretning kunderne, der sætter
dagsordenen, ikke os i vagtafdelingen.
Det er ikke Jer alle denne opfordring gælder – der er
nogle af Jer, som stiller Jer til rådighed næsten alle
døgnets 24 timer, og som vi af og til føler, at vi
misbruger på det groveste. Til Jer vil vi selvfølgelig
sige tak for hjælpen!

Vagtafdelingen
Meddelelser fra Vagtcheferne

Træffetider uge 37

Onsdag den 14. sept. 16.00-17.00
Fredag den 16. sept. 16.00-17.00
Mandag den 20. sept. 16.00-17.00 (uge 38)

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

Vi har e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan  skrive
til os på følgende adresser:  lv@fadl.dk og cm@fadl.dk

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de
hold, der søger nye medlemmer, på vores spritnye
hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge
med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine
ønsker. Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

Hjemmedialysehold i Ølstykke

Hjemmedialysehold 4222 søger 2 nye medlemmer til
indsupplering snarest muligt.

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

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

Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov (nor-
malt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte Chri-
stine Rosager på tlf. 33 12 44 14 for at høre nærmere.

Ansøgning til Vagtbureauet senest onsdag den 15.
september 1999 kl. 12.00.

Udfordrende og fleksible vagter
tilbydes.
Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 1
ventilatør

Vi tilbyder:
- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje,

stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næ

sten), da vi ikke har dækningspligt for
de tilbudte vagter.

- Godt og tæt samarbejde med læger, syge
plejersker, laboranter o.a. ansatte i afde-

- lingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere med
VT-II kursus har 1. prioritet.
Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkom-
mende kursus.
Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.

Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (uløn-
net).
2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

VB MEDDELER
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Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vag-
ter.  Herefter 5-6 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 15. sept. 1999 kl.12.00
til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.

Ansættelsessamtale med kvalificerede.

Ventilatørhold 4607 Nordsjælland.

Grundet stor studieaktivitet på vores stabile hjem-
mehold, søger vi indsupplering af 1 nyt holdmedlem
med tiltrædelse 1.oktober 1999.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig.
Patienten er kørestols- og respiratorbruger.  Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligehol-
delse af respirator, tube og katheterskift, daglige
indkøbsture etc. Vi får i dagtimerne ca.5 timers eks-
tra hjælp til løft m.m. af andet personale.

Kvalifikationskrav: Min. 100 vt-timer, gerne nogen
intensiv og psyk. er-faring, fleksibilitet ved vagt-
planlægning, 3-5 vagter mdl. og desuden skal du have
kørekort.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvadenten du foretræk-
ker eget køretøj, eller tager S-toget fra hoved-bane-
gården. Der ydes 1 times transport hver vej.

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. 16 september på
vagtbueauet.

Yderligere oplysninger  Peter TLF: 44 95 92 09.

Hold 4619 i Nordsjælland
søger 2 nye ventilatører

Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der har
sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle
dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Af og til dækker vi desuden aftenvagter.

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.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et år,
gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5 vag-
ter, også i eksamensmånederne. Vi følger drengen
som han udvikler sig, så du skal kunne svømme, cykle
osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det er ikke
tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.
Desuden skal du kunne komme til næste holdmøde d.
16/9 kl. 1800.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

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

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Kim
( 32 57 31 18

Ansøgningsfrist onsdag den 15. September 1999 kl.
12.00 på vagtbureauet.

Hjemmeventilatørhold 4627
søger 1 nyt medlem

Vi er et meget velfungerende hjemmehold. Det svin-
ger lidt med antallet af vagter, som de enkelte
ventilatører dækker, dog er dækningspligten 4 vag-
ter – som er perfekt for folk på SU!

Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal atresi,
hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var huller i
næseborene. Som led i behandlingsplanen har barnet
fået lagt to plastikrør op i næsen, som skal soigneres
og suges efter behov. Arbejdet består altså dels i
typiske ventilopgaver med soignering og sugning, og
dels i almen pleje af barnet. Barnet passes i et meget
tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene.

Holdet kører fortrinsvis aften/nattevager, men skal
kunne dække tre dagvagter der ligger på mandage.
Alle vagter er 12-timersvagter.

På trods af  holdets relativt unge alder har vi fået
indarbejdet vanen med gode hyggelige holdmøder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

· Min. 150 VT-timer
· Mulighed for at tage mindst 4 vagter om

måneden, også i eksamensmåneder
· Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

Ansøgere med BVT-II kursus vil blive foretrukket,
dernæst ansøgere uden BVT-II, men som tilmelder
sig førstkommende kursus.

Transport: S-tog og/eller flere busser Hellerup S-
St, hvorfra der er 2 min. gang.

Yderligere oplysninger hos holdleder Berouz Ander-
sen 32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: Mandag den 20. sept. 1999 kl 12.00
på Vagtbureauet.

Metadongiverhold 5501 søger 2 nye
MVS� er

Arbejdet består i udlevering af metadon til stofmis-
brugere i Københavns amt. Vagterne varer 5-6 ti-
mer, og man møder op - to personer - kl. 08.00 i
Glostrup. Herfra kører man rundt til forskellige ste-
der i amtet, og varetager metadonudlevering.

Kvalifikationer:
· personer med MVS kurset vil blive fortruk

ket.
· have bestået farmakologi og mikrobiologi.
· ansøgere på 9. eller 10. semester vil blive

foretrukket.

· kunne tage min. 5 vagter/mdr. også i
eksamensperioder.

Krav:
· have kørekort.
· skal kunne deltage på holdmøde den 20/9-

1999 kl. 17.00.

Grundet acut frafald skal holdet have dækket flg.
vagter: Den 22/9, 24/9, 27/9 og 28/9-1999, så det er
vigtigt, at nye ansøgere evt. kan deles om disse
vagter.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. sept. 1999, kl. 12.00
på VB.

Ansøgere skal henvende sig til Vagtbureauet umid-
delbart efter dette tidspunkt. Indsupplerede ansø-
gere skal efterfølgende kontakte hold 5501’s holdle-
der.

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

EKG – KURSUS

Efterårets kurser i basal EKG diagnostik (for alle
FadL-medlemmer):

Formål: At give en basal indførelse i diagnostik af
elektrokardiografi (EKG), hvor der primært
vil blive lagt vægt på det deskriptive.

Målgruppe: Medicinstuderende 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 hjerte-kredsløb.

Beskrivelse: Kurset vil blive afholdt som fem ses-
sioner á to timer; første time som forelæsning, så 10
min. pause og anden time som praktisk øvelse.

Kursusoversigt:

1. lektion: Alment om EKG: Det normale
EKG. Hypertrofi. Sinusrytme. Alment om

arytmier. Alment om blok. Ekstrasystoler.
Eskapade. Parasystoli.
2. lektion: Blok: AV-blok. SA-blok og sinus-
arrest. Grenblok og fasikelblok.
3. lektion: Takykardier: Sinustakykardi.
Atriel takykardi. AV-nodal takykardi.

Atrieflagren, Atrieflimren. Ventrikulær
takykardi. Ventrikelflimren. WPW.
4.lektion: EKG-fund ved iskæmisk hjerte-
sygdom og AMI i 12-aflednings EKG.
5. lektion: Afsluttende EKG-quiz med repeti-
tion.

Pris: Gratis for FadL-medlemmer.

Datoer: Hold A  kl.16-18:  d.20, 21, 23, 27, 28/9
Hold B  kl.18-20:  d.20, 21, 23, 27, 28/9
Hold C  kl.16-18:  d.22, 23, 27/9, 4, 5/10
Hold D  kl.18-20:  d.22, 23, 27/9, 4, 5/10
Hold E  kl.16-18:  d.11, 12, 14, 19, 20/10
Hold F  kl.18-20:  d.11, 12, 14, 19, 20/10

Undervisere: Jakob Lykke og Jon Peiter Saunte.

Ansøgning: På nedenstående slip senest onsdag d.
15/9 kl.12.00 til Vagtbureauet, Blegdamsvej 4.

Ansøgning om kursus i basal EKG-diagnostik:
Holdønske  (prioriteres med 1, 2, 3 osv.)

A ____B ____C ____D ____E ___ F ____

Navn:______________________________________ Cpr.nr.:__________________________

Adresse:____________________________________ post.nr./by:_______________________

Tlf.nr.:  ____________________________________ semester:_________________________

VB MEDDELER
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FILMANMELDELSE

“Den Ideelle Mand” (An Ideal Husband)
Baseret på teaterstykket af Oscar Wilde
Intr.: Oliver Parker
Medv.: Rupert Everett, Julianne Moore, Cate
Blanchett m. fl.
Premiere på fredag i Dagmar, Palladium og Grand

5 ANSIGTER

Af: Jakob Raunsø

At elske sig selv er begyndelsen på en livslang
romance...

Oscar Wilde var ikke særlig elsket da han levede, og
det skyldes nok ikke mindst (udover det faktum at
han var bøsse i 1890’ernes London), at han forstod at
skrive teaterstykker, der fremstillede den engelske
overklasse som nogle oppustede størrelser, indsvøbt
i luksus, men kedelige og overfladiske.

Personerne i Oliver Parkers filmatisering af “Den
Ideelle Mand” er ingen undtagelse. Wildes komedie
handler om den uduelige, følsomme og ugifte, eks-
tremt selvtilfredse, men meget eftertragtede Lord

Kulturelt

Goring (Rupert Everett), som aldrig nogensinde har
udrettet noget fornuftigt, men som en dag bliver
involveret i en intrige, som meget nemt kan koste
hans gode ven, success-politikeren Sir Robert Chiltern
(Jeremy Northam) hele karrieren. Sir Robert har
alt. En smuk, intelligent kone (Cate Blanchett) og en
lovende ministerkarriere foran sig. Men en dag ind-
henter fortiden ham i form af et gammelt kvinde-
bekendtskab (Julianne Moore), der har opsnuset,
hvordan Sir Robert i sin tid tjente sin formue, og det
var ikke på helt ærlig vis. Hun truer med at afsløre
ham, hvis han ikke hjælper hende ved at støtte et
tvivlsomt kanal-projekt i Argentina.

Historien er genfortalt i korte træk, og det giver
intet indtryk af, hvor kompliceret den faktisk kan
udvikle sig til at være i Oscar Wilde’s kyndige hæn-
der. Han er ekspert i at udvikle et hav af løse ender
som alle på smukkeste vis bliver bundet sammen til
sidst, men med mange underholdende begivenheder
undervejs.

At filmen er baseret kraftigt på et teaterstykke er
tydeligt. Bl. a. i den klassiske scene, hvor Lord Goring
pludselig får besøg af 3 forskellige mennesker, der

indbyrdes ikke må vide at hin-
anden er tilstede. De bliver
vist ind i tre forskellige rum,
og Lord Gorings bestræbelser
på at holde dem adskilt er jo
perfekt til en teaterscene. Men
det gør ingenting. Det er lyk-
kedes rigtig godt at overføre
teaterstemningen til filmen
uden, at det er ødelæggende
på nogen måde.

Rupert Everett, som vi sidst
så i samspil med Julia Roberts
i “Min bedste vens bryllup”,
har fundet den rette indstil-
ling til Lord Goring. Der udspil-
ler sig nogle herlige scener
foran spejlet i hans hjem, hvor
han bliver hjulpet i tøjet af sin
MEGET korrekte butler,
Phibbs. Det er bl. a. her vi
lærer, at det at elske sig selv

er begyndelsen til en livslang romance.
Julianne Moore har efterladt den amerikanske ac-
cent hjemme i Hollywood, og er faktisk meget tro-
værdig som britisk  udspekuleret overklasseløg.

På den tekniske side, er det især kostumer og kulis-
ser, der imponerer. Man får virkelig lyst til at gå ud
og investere i et lækkert kjolesæt med knaphuls-
blomst og det hele, når man ser hvor cool man kan se
ud i et sådant.

Filmen er ikke andet end den giver sig ud for: En
velgennemtænkt, let romantisk komedie. Til gen-
gæld er der ikke noget at sætte en finger på her.
Romantiske komedier (især fra USA) har det tit med
at være noget, ja lad os bare sige fladpandede, men
de tåler ingen sammenligning med Den Ideelle Mand.
Se denne film. Alene, med din kæreste, mor, far,
hund eller Puch MAXI.  Man går småklukkende ud fra
biffen efter at være blevet godt underholdt i samt-
lige 1 time og 37 minutter filmen varer. 5 glade
ansigter og et lille kluk for det!

Den dovne Lord Goring bliver tvunget
til at bære Lady Chiltons ting.

Den ligeglade selvglade dameglade Lord Goring spilles
flot af Rupert Everett.

KULTURELT
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ANDREAS SANG
Tekst og musik: Povl Kjøller

Am                        Em
Hvis du hører om en der er yndig og slank

 Am                      Em
og har grågrønne ben og hvis fjerdragt er blank

           Am      Em
så det mig Andrea

Jeg bor på min pind hos en skikkelig fyr
han aer min kind og han holder af dyr

og af mig Andrea

Jeg er temmelig rar skal jeg sige det selv
og spør du min far syns han det er et held

han har mig Andrea

Povl er død

Som en hyldest til
Kunstneren og
Mennesket Povl
Kjøller har vi
trykt
"Andreas Sang" i
mol.
Æret være hans
minde

IN MERMORIAM
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Kom i dit fineste puds - dine bundløse trusser eller hvad du nu
kan finde af lækkert tøj!!!
Men hvad med billetter??? - jooh deet...

...foregår som sædvanligt i studenterklubben. Og det er:
TORSDAG d. 16/9 Kl. 16.30 (1. halvdel af billetterne)
FREDAG d. 17/9 Kl. 16.30 (2. halvdel af billetterne)

...og husk nu:
- STUDIEKORTET - INTET KORT, INGEN BILLET
- EN BILLET PER PERSON
- AT MEDBRINGE LIGE PENGE (KR. 40,-)
- AT MAN IKKE KAN MEDBRINGE ANDRE FOLKS  STUDIEKORT
- AT DET KUN ER FOR KOMMENDE LÆGER

SEMESTERSTARTSFEST efteråret 1999
LØRDAG DEN 18. september Kl. 22.00 ÉNTRE KR. 40,-

HUSGRUPPEN PRÆSENTERER:

Køsserbar!

Atriumbar!

Storebar!

KOM GLAD- KOM FRISK

Så sker det...


