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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:

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 8, årgang 32 udkommer
08.00 6. sem. HR

Torsdag:
14.00 2. sem HR

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE & 2 sem HR
17.00 3. sem HR

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

12.00 5. sem HR
16.00 1. em HR
17.00 4. sem HR

Kris alene i
verden
Suk!
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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

KÆRE INTERNATIONALE KON-
TAKTPERSONER (OG ANDRE)
Her er Nyt fra Det internationale Kontor for oktober
1999 på web adressen
http://www.ku.dk/sa/inter/
Overskrifterne er som følger:

EU nyt
* Socrates/Erasmus - Institutionskontrakten

2000-2001
* FIRST seminar “Vejen til EU’s forskning

smidler”, 16.11.1999

Nordisk nyt
* Norplus rapportering for 98-tildelingerne

Stipendier
* Kulturaftalestipendier - forskere, studerende

og udenlandske gæsteforelæsere
* Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Sti

pendium, sommersemester 2000
* Sasakawa fonden
* Jean Monnet Fellowships
* Visiting Fellowships in Canadian

Government Laboratories 1999
* Anglo-Danish Scholarships 2000-2001

Andet
* Studenterjobs i udlandet

Med venlig hilsen
for/Elin Kibsgaard og Karin Klitgaard Møller
B. Pedersen

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
1999/00 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).
I kan også gå på Internettet på adressen: http://
www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere jeres til-
meldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.
Har I indvendinger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest
mandag den 11. oktober 1999.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.
I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.
Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.
Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 563 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB, hvil-
ket svarer til ca. 10% af alle eksamenstilmeldinger.
Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWW-
adresse og de samme lister, som de ”almindelige”
tilmeldinger.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

NYTTIGE OPLYSNINGER.

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

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORET PÅ WWW
Studie- og eksamenskontoret for medicin har udar-
bejdet en hjemmeside for
medicinstuderende,  som her kan finde diverse infor-
mationer af forskellig
art fra og om Studie- og eksamenskontoret. Den
ligger på adressen:

www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

På vegne af Studie- og eksamenskontoret

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Bygning 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk

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

Styrende organer
STUDIET
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Studivejledningen
GENERELLE REGLER I FORBIN-
DELSE MED HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 15. januar/1. august
for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man

FØR DET ER FOR
SENT!

I det forgangne semester blev
15 studerende indstillet til ud-
skrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et
eksamensforsøg.  Heriblandt var
også studerende som ikke opnå-
ede dispensation til et 4. gangs
forsøg. Studienævnet kan kun
undtagelsesvis give tilladelse
til et 4. eksamensforsøg.  Der
skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan
gives. Du skal derfor være sik-
ker på at være tilstrækkeligt for-
beredt før du kaster dig ud i dit
3. forsøg.

Henvend dig straks til studie-
vejlederne hvis der er risiko for
at du kommer ud i sådanne pro-
blemer !

Studienævnet

DU KAN NU KONTAKTE STUDIE-
VEJLEDNINGEN VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, me-
ritering af fag, semesterfri, orlov eller andet, kan du
nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Du kan også gå ind på vores hjemmeside på adressen:
www.sund.ku.dk/medicin/STV.htm

Her kan du finde svar på mange almindelige
spørgsmålsmat udprinte diverse skemaer.

N.B. Alle dokumenter, der kræver underskrift er ugyl-
dige over e-mail, derfor kun spørgsmål og lignende.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase II
VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

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,

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes 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 attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet  afholdes
Fredag den 9. april 1999 kl. 14.15 – ca. 15.00
i Teilum-B-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
torsdag den 10. juni 1999 kl. 12.00

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag      10-11 11-14 Margit Bak Skousen
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 medicin-
studiet 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

framelder sin holdplads inden disse datoer kan man
blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge
om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig fra-
melding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå
tom, men kan bruges til andre studerende eller me-
rit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!!

Har du spørgsmål i forbindelse
med den obligatoriske tilmel-
ding, kan du altid henvende dig i
studievejledningen for yderligere
informationer.

KLINISK GRUNDKURSUS - 3.
SEMESTER

Fordelingen på hold til dette semesters kliniske
grundkursus er nu afsluttet, og listerne er hængt
op på tavlen i vandrehallen.

Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. seme-
ster fandt sted, skal du straks aflevere din nye
adresse til undertegnede, så klinikudvalget kan
sende dig brev om kurset.

Skulle der være behov for at bytte, kan det ske
ved at udfylde og aflevere en bytteseddel senest
 onsdag den 27. oktober 1999 kl. 12.00 (be-
mærk ny dato)

til undertegnede i lokale 9.1.41. Byttesedlerne
kan hentes på opslagstavlen ved kontoret. Der
kan kun byttes, hvis man finder en at bytte med!

Annette Jørgensen
Studienævnssekretær

STUDIET
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Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding

211099 16.00-17.30 Kateter (mand) 220999
211099 18.00-19.30 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

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 egne videoer indenfor åbnings-
tiderne for PC-salen - det vil sige kl 13-20 på hver-
dage og kl 9-17 i weekender.

 NB: Husk altid studiekort som skal
vises ved forespørgsel fra studenter-
vagten!  Efter kl 17 på hverdage samt
hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til ven-
stre for rampen ned til kælderen.

Kurser i LKF i efteråret 1999
Ovenstående kurser er for alle stu-
derende 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 holds-
tørrelsen 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 ka-
rantæne for deltagelse i øvrige
kurser resten af semesteret!

Symposier
TRANSGENE TECHNIQUES IN
CELLULAR BIOLOGY

Monday November 1, 1999, 13.15 � 16.45

Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3B, Copenhagen

Organizers: Danish Society for Biochemistry and
Molecular Biology (Jesper Troelsen) and Danish
Society for Reproduction and Embryonal Development
(Niels Tommerup).

Program:
13.15 – 14.00 Heico Peters, Brigham and Womens
Hospital Genetics Division, Boston, MA. USA: Pax9
deficient mice lack pharyngeal pouch derivates and
teeth and exhibit cranio-facial and limb abnormalities.

14.00 – 14.45 Mathias Müller, Lehrstuhl f.
Veterinärmedizinische Biotechnologie und
Molekulargenetik.Vorstand des Inst. f. Tierzucht und
Genetik Wien, Austria:
 Genetic engineering and livestock production.

14.45 – 15.15 Coffee break and exhibition.

15.15 – 15.45 Niels A. Jensen, Department of Medical
Biochemistry and Genetics, The Panum Institute,
University of Copenhagen Denmark:
  Transgenic mice as probes for degenerative brain
disease.

15.45 – 16.15 Reinhard Fässler, Department of
Experimental Pathology, Lund University, Sweden.
The role of beta-1 integrin during development and
morphogenesis.

16.15 – 16.45 Karin List, O.N. Jensen, T. Bugge, L.
R. Lund, M. Ploug, K. Danø and N. Behrendt: An
initiation pathway in the plasminogen activation sy-
stem, studied in plasminogen knock-out mice.

The symposium is generously sponsored by M&B A/
S.

BIOKEMISK FORENING

Danish Society for Biochemistry and Molecular
Biology.

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

YOUNG TALENTS IN DANISH
BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY

Tuesday December 7, 1999, 13.30 � 16.30
Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3B, Copenhagen
Organizers: Jakob Larsen and Morten Rosted

Program:
For andet år i træk afholder Biokemisk Forening
symposiet “Young Talents in Danish Biochemistry
and Molecular Biology”. Symposiets formål er at
præsentere unge lovende Ph.D.-studerende fra den
danske forskningsverden. Årets talere er udvalgt på
baggrund af deres publikationer i ansete biokemiske
tidsskrifter.

Program

13.30-13.35  Introduction

13.35-14.05 Peter Holme Jensen, Dept. of
Chemistry, Carlsberg laboratory, Structure and
interactions of NCAM modules 1 and 2, basic elements
in neural cell adhesion.

14.05-14.35 Ellen Christina Anderson, Dept. of Clinical
Immunology and Pathology, Rigshospitalet,
Transgenic expression of HLA-DR2 and a human
autoreactive T cell receptor confers susceptibility
to induced and spontaneous multiple sclerosis-
like disease in mice.

14.35-15.05 Johannes Brockdorff, Institute of Medical
Microbiology and Immunology, The Pabum Institute,
Gab2 is tyrosine phosphorylated upon IL-2 sti-
mulation in human T cells and associates
inducibly to SHP-2 and Stat5a: A possible nega-
tive role for Src family kinases in IL-2 receptor
signaling?

15.05-15.30 Coffee break

15.30-16.00 Lene Nørregaard, Dept. of Medical
Physiology, The Panum Institute, A structural study
of the dopamine transporter: a potential drug
target in the treatment of cocaine addiction, de-
pression and parkinson’s disease.

16.00-16.30 Jacob Nielsen, Institute of Molecular
Biology, Dept. of Biological Chemistry,
University of Copenhagen, RNA-binding proteins
in subcytoplasmic targetting af mRNAs.

16.30-?? Glögg and Christmas cakes

EXTRACELLULAR STEROID
BINDING PROTEINS AT THE
FRONT LINE OF STEROID
HORMONE ACTION

Professor Geoffrey L. Hammond
London Regional Cancer Centre and MRC Group
in Fetal and Neonatal Health and Development
University of Western Ontario
London, Ontario, Canada.

Monday November 22, 1999, 15.15 – 16.00

Auditorium A, Teilumbygningen, Rigshospitalet, Opg.
54
Frederik V’s Vej, Copenhagen

Chairman: Lotte Vogel

Abstract:

Steroid hormones control many normal biological
processes but can also cause several disease proces-
ses including hormone-dependent cancers of male and
female reproductive tissues. The way steroids gain
access to their target tissues is influenced primarily
by two high affinity steroidbinding
proteins in the blood; corticosteroid binding globulin
(CBG) and sex hormone-binding globulin (SHBG).
These two plasma proteins bind the glucocorticoids
and sex steroids, respectively. By applying a
combination of molecular biological, biochemical and
physiological approaches we have
gained insight into the structures of CBG and SHBG,
as well as new information about how they are
produced and function with respect to both normal
and abnormal tissue growth and  development.

STUDIET
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BØGER SÆLGES:

Medicinsk Kompendium, 14. udg.
Fin stand, ingen overstregninger.
Pris 750,-

Kumar & Clark, Clinical Medicine, 3. udg.
Fin stand, ingen overstregninger.
Pris 200,-

Martin, tlf 35 39 26 66 lok. 428

FORSØGSPERSONER SØGES!

Personer med unilateral kronisk achillesseneinflammation søges.

Vi er et forskningsteam, der forsøger at klarlægge nogle af mekanismerne bag kronisk seneinflammation.
Dette gør vi ved at benytte en ny teknik, mikrodielyse, der gør det muligt at måle mængden af forskellige
stoffer i vævet omkring achillessenen.

Ubehag
Via en kanyle lægges en tynd mikrodialysefiber i vævet foran achillessenen. Dette gøres under lokalbedø-
velse, og der vil ikke være smerter i forbindelse hermed. Kanylen fjernes igen, mens fiberen forbliver i
vævet under resten af forsøget. I alt lægges to fibre i hvert ben.
For at kunne sammenligne med prøverne fra mikrodialyse, vil der under lokalbedøvelse blive lagt et
arteriekateter i a. radialis.
Blodgennemstrømningen i achillessenen og det omkringliggende væv måles, ved at der indsprøjtes en lille
mængde (» 1 MBq) radioaktivt stof ( 133  Xenon) i fedtvævet foran achillessenen.

Undersøgelserne foretages i hvile og under arbejde. Arbejdet vil bestå i ca. en halv times belastning af
lægmuskulaturen. Forsøget tager i alt ca. 4 timer, og der vil være mulighed for at læse eller se video
undervejs.

Alle procedurer anvendes rutinemæssigt af undersøgerne. Der vil ikke være nogen gener forbundet med
forsøget, og du vil kunne dyrke idræt umiddelbart efter. Den ekstra radioaktive stråling du udsættes for, er
mindre end det, man udsættes for ved en røntgenundersøgelse af brystkassen. Strålingen vil således ikke
medføre øget kræftrisiko.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Københavns og Frederiksbergs kommuner.

Er du interesseret i at deltage så kontakt :

Stud. Med. Charlotte Clement Larsen
Idrætsmedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Tlf.: 3531 2599

FØLGENDE BOG KØBES

medicinsk kompendium
15. udgave

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 79bedst mellem 18 og 20 eller
mellem 8 og 9

TURNUSBYTTE

Haves: Fyns Amt
Ønskes: Københavns Amt, H:S, Frederiksborg
Amt, Roskilde Amt
økonomisk kompensation gives

Henvendelse: Julie, Tlf. 35558003
e-mail: Julie.hjortshoej@dadlnet.dk

EX-RYGERE SØGES!
Har du lyst til at være forsøgsperson?
- så deltag i vores undersøgelse!

Vi gennemfører et forsøg på Bispebjerg Hospital for at belyse, hvordan nikotin og rygning påvirker
ilttension, stofskifte og blodgennemstrømning i hud og underhud.

Forsøget varer en hel dag og foregår på Sårcenteret, Bispebjerg Hospital (mellem d. 18. oktober og d. 12.
november 1999)

Vi mangler fortsat ex-rygere til forsøget.

Hvem kan vi bruge:
· Du skal være ex-ryger og tidligere have røget ca. 20 cigaretter dagligt
· Dit rygeophør skal have varet mindst 6 og højst 18 måneder
og
· Du skal være mand
· Du skal være mellem 18 og 40 år
· Du må ikke bruge nikotinsubstitution
· Du må ikke have en kronisk sygdom under medicinsk behandling

Når undersøgelsen er slut får du et vederlag for svie og smerte på 1000 kr. (ej skattepligtigt).

Nærmere information fås ved henvendelse til

Laborant Rikke Roel
H:S Videncenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital
Tlf.: 35 31 35 31 personsøger 4391

TURNUSBYTTE�TURNUS-
BYTTE�TURNUSBYTTE

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

Henvendelse til: Jakob 40 73 34 16

SKI SÆLGES!

Salomon ski m. prolink,  PR 5 ( ca.185 cm)
Topmodel i expert serien fra ’97.
Kun brugt 2 uger.
Bindinger medfølger.
Pris 2500,-
Henvendelse: Katinka 33252660/21602695.

Annoncer
ANNONCER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 18/10-1999 – 24/10 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 11 7 12 5 9 11 8 63
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 12 15 7 13 12 9 8 76
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 19 21 17 20 12 9 14 112
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ialt
bestilt 42 43 36 38 33 29 30 251
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dæknings % 100 100 100 100 100 100 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 18/10 - 1999 – 24/10 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 0 0 0 0 0 0 0
Arbl. Vagter 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126
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 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
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 hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henven-
delse 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)

NAVNESKILTE !

Der er kommet navneskilte til alle nyindmeldte
fra efteråret 1999.

NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ
HOLBÆK CENTRALSYGEHUS
Søger 6 dialyseassistenter

Vagterne afholdes på Holbæk Centralsygehus,
hvorfor der kompenseres med 2½ times trans-
porttid per vagt. Tidsmæssigt forløber vagterne
fra kl. 18.00 - 24.00 på alle hverdag samt lør-
dage. Arbejdet omhandler hæmodialyse af  am-
bulante patienter.

Krav.
× Du skal have arbejdet som dialyse-
assistent med hæmodialyse, da afdelingen ikke
har resurser til oplæring.
× 150 dialyse timer.

Yderligere oplysninger fås hos vagtcheferne
tlf. 35 24 54 04.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 28. oktober 1999
kl. 12.00 til Vagtbureauet.

MEDDELELSER FRA
VAGTCHEFERNE
Træffetider uge 43
Onsdag den  27. oktober 16.00-17.00
Fredag den   29. oktober 16.00-17.00
Mandag den  1. november 16.00-17.00 (uge 44)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef, 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 sprit-
nye 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

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 1 NY VENTILATØR

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 fleksibel og fast kunne tage min. 5
vagter, 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: Plejer vi ikke at dække vagter på
helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/vi-
deo.
Desuden skal du kunne komme til næste hold-
møde d. 2/11 kl. 1900.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gåtur).
Der ydes transportgodtgørelse.

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

Ansøgningsfrist onsdag den 1. November
1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

Vagtbureauet
VB
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 REGULERING AF GENNEM-
SNITSLØN FOR HOLD

Efter gennemgang af FADL-holdenes time-
omsætning og sammensætningen heraf for perio-
den
uge 1- 40 / 1999 samt under hensyntagen til de
aktuelle puljesaldi er følgende regulering af gen-
nemsnitslønnen nødvendig med virkning fra man-
dag den 1. november:

SPV-hold
Den gennemsnitlige timeløn nedsættes til 122,05
kr.  (-4,40 kr.)

VT / BVT-hold
Den gennemsnitlige timeløn nedsættes til 133,10
kr.  (-1,50 kr.)

DIA / CARD / MVS-hold
Den gennemsnitlige timeløn nedsættes til 135,67
kr.  (-0,96 kr.)

Ovennævnte regulering er nødvendig for at undgå,
at den samlede sum af de tre puljer bliver
negativ ved årets udgang.

SPV-puljen er allerede negativ selvom der tidli-
gere i år 2 gange er sket nedsættelse af gennem-
snitslønnen.
VT / BVT-puljen er positiv, men er for nedadgå-
ende.
DIA / CARD / MVS-puljen er positiv, men lidt
nedadgående.

MVS-KURSUS � EFTERÅR 1999

Der er endnu ledige pladsen på hold B der bliver
afholdt i dagene 6. og  8. november 1999.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 1 NY VENTILATØR

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 fleksibel og fast kunne tage min. 5
vagter, 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: Plejer vi ikke at dække vagter på
helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/vi-
deo.
Desuden skal du kunne komme til næste hold-
møde d. 2/11 kl. 1900.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gåtur).
Der ydes transportgodtgørelse.

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

Ansøgningsfrist onsdag den 1. November
1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

INTENSIVHOLD    4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542, Hvidovre Hospi-
tal.
HURTIGST MULIGT!

Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for
at videreudvikle dit kliniske blik og din kliniske
erfaring ved - efter oplæring - at arbejde på lige
fod (og ansvar) med intensivsygeplejersker

Dette indebærer at:
· give medicin
· tage a. punkturer, blodprøver og EKG
· være med til stuegang (fortrinsvis om

aftenen)
· være med til kontinuerlig venevenøs

hæmodialyse (CVVHD)
· blive oplært i elektronisk kardex (PDM)

Vi forventer at du:
har ca. 600 VT timer; såfremt du ikke har 600
VT-timer er du velkommen til at søge alligevel.
· har bestået farmakologi
· kan tage  6-8  vagter om måneden
· er flexibel, selvstændig og engageret
· kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede
følgevagter

Derudover er det ikke af vejen hvis du har taget
VTII- og EKG kurset; dette er dog ikke et krav.
Tilsidst: husk på fordelen ved at være på et
afdelingshold - du kommer til at kende afdelin-
gens rutiner og tilegner dig derfor hurtigt klini-
ske færdigheder.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på af-
delingen umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 4. november
1999  kl. 12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Kathrine
Holte tlf. 36 86 01 20.

SPV-HOLD 1506 I
ESBØNDERUP SØGER 4 MED-
LEMMER

Der skal oprettes et nyt SPV-hold i Esbønderup
med start 1. november. Hertil søges 15 medlem-
mer.

Holdets funktion er at hjælpe en midaldrende
mand, som har mistet korttidshukommelsen ef-
ter en hjerneblødning. Patienten er selvhjulpen
ved personlig hygiejne, og holdet skal blandt
andet varetage funktioner som at følge patien-
ten til købmanden, minde ham om at spise, med
mere.

For at komme i betragtning er du:
· SPV’er med mindst 200 timers erfaring
· I stand til at tage 4-5 vagter om måne-
den – også i eksamensmåneder
· Fleksibel, energisk og udadvendt
· Klar til at begynde at tage vagter fra
1.november 1999
· I stand til at deltage i holdmødet den
29. oktober 1999 klokken 16.30 på vagtbureauet

Det er en fordel, hvis du har bil, men intet krav.
Ansøgere, som i forvejen har været på vagt hos
patienten vil blive foretrukket.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 28. oktober
1999 klokken 12.00 på vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos
vagtcheferne på tlf. 35 24 54 04.

HJEMMEHOLD 4605 I KØGE
AKUT BEHOV !
søger 1 ny ventilatør til start 1. NOVEMBER
1999

Vi er et særdeles velfungerende 8 år gammelt
hold med 12-timers vagter, (07.00 – 19.00 og
19.00 – 07.00).

Vi  passer en 9-årig tracheostomeret dreng, der
er multihandicappet, bl.a. er han døv, svagtse-
ende, fysisk handicappet og mentalt retarderet.
Og så er han bare så sød !!
Arbejdet består i sondemadning via
gastrostomisonde, sugning med jævne mellem-
rum samt observation og kanyleskift ved behov.
Vi følger ham overalt og forventer derfor, at du
er:

- ventilatør med ca. 150 timer bag dig
- på fase I og indstillet på at blive længe
på holdet
(de fleste af os er påfase II)
- flexcibel og indstillet på at arbejde alle
måneder
- kan tage min. 5 vagter/måned alle må-
neder
- indstillet på at indgå i tæt samarbejde
med familie, skole/lærere og pædagoger
- samt afholde 2 lønnede følgevagter

Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære
til gengæld !!

Ansøgningsfrist: Den 29. oktober 1999 kl. 12.00
på Vagtbureauet.

Evt. spørgsmål kan rettes til Karin på tlf. 20 42
07 91.

HJEMMEVENTILATØRHOLD
4627
Søger 4 nye medlemmer

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12
timer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 ti-
mer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har
dækningspligt på lige fod, 2dag- og 2 nattevagter
(4 vagter om måneden), hvilket 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 og lejlighedsvis dets tvillingebror.
På trods af holdets relativt ”unge” alder har vi
fået indarbejdet vanen med gode hyggelige hold-
møder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

·    Min. 150 VT-timer
·    Muligheden for at tage mindst 4 vag-
ter om måneden, også i eksamensmåneder
·    Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

Transport: 2 min gang fra Hellerup S-St. flere
toglinjer og busser.

Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M.
Andersen  32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 28. oktober
1999 inden kl. 12.00 på vagtbureauet.

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

     kl. 6.00-9.00 og 18.00-23.00

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

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGER
2 nye dialyseassistenter

Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at arbejde i hæmodialysens kroniker-afsnit på afd. 5101. Arbejdet
består i at dialysere kroniske dialyse-patienter og alt hvad dertil hører – overvågning af pt., anlæggelse af
fistelnåle, IV-medicinering, blodprøvetagning, EKG, stuegang med læge osv.

Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt arbejder vi på lige fod med afdelingens sygeplejersker.
Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter og efterfølgende skal du kunne tage 10 vagter om måneden de
første 3 måneder.
Herefter er vagtforpligtelsen kun på 6 vagter månedligt.

Vi tilbyder -    et alsidigt job
-    7½ timers vagter i dag- og aftentimer (ingen nattevagter)
- mange studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- god løn
- at blive en haj til at stikke
- masser af relevant klinisk erfaring

hvis du -    er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi indenfor 1 år
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min 6 vagter pr. måned
- er sød, rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Lasse Steen Ravn, tlf. 39 27 25 92

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. november 1999 kl.12.00 på VB

Ansættelsessamtaler: Fredag den 12. november på afdelingen.

VB & NOGET

MANGLER FOR-
SIDER. HAR DU ET
KREATIVT GEN OG
HAR LYST TIL AT
TJENE 100,- KR.

SKATTEFRIT, SÅ
SEND OS EN TEG-

NET FORSIDE.



10

MSR side nr. 14 • 27. oktober 1999 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Så er vi her igen!

Så er Det Medicinske Studenterråd til-
bage - for første gang dette semester
atter med vor (forhåbentlig) velkendte
Studenterrådsside! Det er meningen at
der skal være en udgave af denne side
hver uge i MOK, så man kan holde sig
orienteret om hvad der rør sig på den
studenterpolitiske scene (hvis man altså
er en af de dovne der ikke gider møde
op et par timer hver 3. uge....).

Vi lægger for med et mødereferat der
først har fundet vej til spalterne nu,
grundet efterårsferie mm:
Fællesmøde
Tirsdag 5/10-99 kl. 15.30
Til stede: Christian Madsen (sem.fri),
Christopher Schäfer (5), Andreas Lundh
(6), Jens-Ulrik (11), Aleksander (11),
Klara (6) Louise Isager (9), Christian
Jeppesen (6), Simon (6), Jakob Lund-
borg (6), Pontus (3), Birgitte (9), Mette
Olesen (sem.fri) og Bue (7).
Dagsorden:
1. Formalia
2 Nyt fra semestrene
3 Meddelelser
4. Næste Studienævnsmøde
5. Eventuelt
1. Formalia
Dirigent: Jens-Ulrik, referent: Bue.
2. Nyt fra semestrene
5/6: Christopher informerer om at der
(igen) er rod med embryologi-forelæsnin-
gerne.
3. Meddelelser
· Institutbestyrelser: Simon forkla-
rede kort om disse; Det er blevet vedta-
get at de studerende skal have deres
egne pladser i institutbestyrelserne,
som varetager institutnære opgaver
såsom budgetplanlægning mv., og ikke
undervisning eller lignende. Fra cen-
tralt hold er der fremlagt et forslag til,
hvorledes de studerende skal kunne
stille op og vælges, da dette ikke er helt
ligetil på studieretninger der involverer
mere end et institut (dvs. os). Forslaget
går ud på at de studerende inddeles til-
fældigt - fx alfabetisk – på de respek-

tive institutter, som de så kan vælge +
blive valgt til bestyrelserne for. Vi be-
sluttede at bakke op om forslaget, der
skulle tages stilling til med det samme,
dog ville vi indstille til at der så vidt
muligt skulle tages hensyn til semester/
fase/fag, således at man kan sidde i be-
styrelsen for et relevant institut for en
selv, specielt hvad angår Folkesundhed-
svidenskab, Humanbiologi osv.
· Møde med Odense og Århus: Tirs-
dag d. 12/10 var der møde i Århus med
studenter fra lægestudiet på de to an-
dre universiteter, med emner som Kvote
2, optagelseskrav, studiestartsniveau i
kemi samt studienævnsarbejde på dags-
orden. Lisbeth tog derover, og fremlæg-
ger resultatet på næste møde
· Konsistorium: Louise Isager er
trådt ind i konsistorium som suppleant
for Troels Arvin, der har forladt studiet
for et karriereskift. Louise sidder valg-
perioden (året) ud, men har ikke der-
udover videre planer med pladsen.
· 6-9. sem. udvalget: Aleksander Krag
er trådt ind i dette semesterudvalg, der
(som navnet antyder) planlægger 6.-9.
semester under den ny studieplan. Alek-
sander går selv på 11. semester.
· Fysisk udvalg: Christian Jeppesen
efterlyste holdninger vedr. ryge-
politikken på Panum. Der var enighed
om at der skulle skiltes bedre med ryge-
og navnlig ikke-rygeområder, og at man
evt. kunne undersøge muligheden for
at oprette rygerum. Christian informe-
rede endvidere om, at der fra fakultets-
side er fokus på flugtvejene på Panum.
De fleste har vel bemærket den ændrede
cykelparkering, men derudover kan det
blive nødvendigt at fjerne møblerne i
elevatortårnene. Alle var enige i at hvis
læsepladserne i tårnene fjernes, skal der
oprettes nye læsepladser først. I den

forbindelse skal det understreges at tår-
nene er fællesarealer, og ikke
institutternes kaffepause-sted!
· Computer: Vi har fået tilbud om at
købe studenterklubbens gamle com-
puter. Det var der stemning for – Bue
går videre med det.
4. Studienævnsmødet
· Eksamener: Birgitte har udarbejdet
et forslag til studienævnet om at skrift-
lig eksamen i cellebiologi skilles fra spot-
ten, således at man ikke skal op i begge
dele igen, hvis man ikke består dem i
samme eksamenstermin. Det samme
gælder eksamenerne i skriftlig hhv.
mundtlig medicin og kirurgi på 12. se-
mester. Motivationen for forslaget er,
at det er grundlæggende forkert at fra-
tage en student en eksamen vedkom-
mende har bestået. Mødet bakkede en-
stemmigt op om forslaget, og hvis det
ikke kan vedtages i studienævnet ville
vi prøve på at få indarbejdet spotten som
en del af vurderingen af den skriftlige
cellebiologieksamen, samt evt. ligeledes
integrere i medicin og kirurgi, fx ved at
man skal have 12 samlet skriftlig +
mundlig for at bestå medicin resp. ki-
rurgi.
· VKO: Birgittes andet forslag til studie-
nævnet er, at VKO godkendes efter be-
stået 7. semester sådan som det alle-
rede nu egentlig praktiseres, fremfor
den officielle regel om bestået 8. semes-
ter. Forslaget støttes af Studenterrådet.
5. Eventuelt
Ingen bemærkninger. Mødet sluttede i
god ro & orden.
Næste møde
Næste fællesmøde er

Tirsdag d. 2/11 kl. 15.30
(samme dag som generalforsamlingen
- Studenterrådet giver mad mellem
møderne)

Husk at komme til Det Medicinske Studenterråds
generalforsamling, nu på
Tirsdag d. 2/11 kl. 19.00 (efter fællesmødet)
Alle er velkomne, og alle medicinstude-rende
ved Kbh's universitet er opstillings- og

stemmeberettigede!

MSR
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BOGNYT

Nye vigtige bøger:
Fysiologi
Karlsen:
Basal nyrefysiologi
1. udg., 1999, 264 s., indb.
Kr. 198,00

Farmakologi
Kampmann m.fl.:
Basal og klinisk farmakologi
2. udg., 1999, 806 s., indb.
Kr. 595,00
OBS: Introduktionspris frem til 01.12.99

Panumbogladen

Psykiatri
Lier m.fl.:
Børne- og ungdomspsykiatri
1. udg., 1999, 536 s., indb.
Kr. 395,00
OBS : er afløseren for Lier: Børnepsykiatri

Dermatologi og venerologi
Weismann m.fl.:
Dermatologi og venerologi – lærebogen
3. udg., 1999, 356 s., indb. (inkl. Cd-rom)
Kr. 425,00

Retsmedicin
Simonsen: Retsmedicin og medicinallovgivning
9. udg., 1999, 426 s., indb.
Kr. 419,00

�..af bredere interesse
Andersen m.fl.:
Sundhedsvidenskabelig forskning – en introduktion
5. udg., 1999, 674 s., indb.
Kr. 740,00

Alt dette – og meget mere til – kan du også se på
www.universitetsbogladen.dk

Med venlig hilsen
UNIVERSITETSBOGLADEN

Studietilbud

FOREDRAG PÅ MEDICINSK
HISTORISK MUSEUM
om Mumia - mumier anvendt som medicin søndag den
31 oktober kl. 14.00.

Medicinsk-historisk Museum fortsætter sine popu-
lære foredragsrække i efteråret. Søndag d. 31. Okto-
ber 1999, kl. 14.00, vil konservator Ion Meyer for-
tælle om en mindre kendt side af egyptiske mumier.
Kannibalisme er noget de fleste forbinder med tradi-
tioner der fandt sted hos isolerede afrikanske stamme-
folk. De færreste er klar over at pulveriseret mumie
blev anvendt som medicin gennem flere hundrede år
i europæiske lande.

Baggrunden skal søges helt tilbage i den klassiske
græske lægekunst, hvor asfalt anvendtes mod mange
sygdomme. Fra det 7. Til det 12. Århundrede stagne-
rede den videnskabelige udvikling i Europa, også
lægekunsten. Den gamle viden fra Grækenland og
Rom overlevede og blev videreudviklet i den arabi-
ske verden. Her blev asfalt blev et meget populært
og efterspurgt middel. Araberne havde erobret Egyp-
ten i det 7. Århundrede og de stigende priser på
asfalt medførte at man begyndte at anvende mu-
mier, der i perioder var blevet balsameret med asfalt-
lignende materialer, som medicin.

I det 12 århundrede begynder udviklingen i Europa
igen at gå fremad. De gamle skrifter blev igen over-
sat til latin og den arabiske tradition smittede af på
udviklingen i Europa, også anvendelsen af asfalt og
mumie. Herefter indgik mumie, eller mumia som det
oftest kaldtes, i mange af de præparater, der kunne
købes på apotekerne. Der var stor forskel på kvalite-
ten, afhængig af hvor meget asfaltlignende mate-
riale den enkelte mumie indeholdt. Mumia blev an-
vendt i en lang række blandinger med andre materia-
ler mod et utal af sygdomme, bl.a. pest, kighoste,
astma, brystsygdomme og forgiftninger .

Det rigtige, og dyreste, mumiepræparat var Mumia
vera Ægyptica, den ægte egyptiske mumie.
Præparaterne var populære og der har været an-
vendt i tusindvis af mumier til fremstillingen. I pe-
rioder kunne det knibe med at skaffe ægte mumie i
tilstrækkeligt omfang. Senere kom der udførsels-
forbud i Egypten, hvor der var delte meninger om at
forfædrene endte som pulver i apotekernes mortere.
På trods af overtrædelse af forbuddet, blev der i
perioder lavet forfalskninger i stor stil. Der er flere
eksempler på balsameringer med asfalt og urter og
efterfølgende ovntørring af lig der blev anvendt til
fremstilling af mumia.

Anvendelsen af mumia var dog ikke lige populær alle
steder. Allerede i 1500-tallet advarede flere læger

mod brugen, dels fordi de synes det var ubehageligt,
og dels fordi der kunne være bivirkninger i form af
mavesmerter, dårlig ånde og opkastninger. Selvom
anvendelsen faldt var det udbredt i sidste århund-
rede og kunne stadig erhverves, bl.a. i Tyskland, i de
første årtier af dette århundrede.

Medicinsk-historisk Museum har en række
mumiapræparater og apotekerkrukker der indehol-
der mumia, som vil kunne ses i forbindelse med fore-
draget. Der er gratis adgang til søndags-
foredragene. Medicinsk-historisk Museums
adresse er Bredgade 62, København K.

VEDR.: SKOLARSTIPENDIER I
H:S:

Vi gør hermed opmærksom på, at ansøgningsske-
maer til H:S Direktionens pulje til skolarstipendier
kan afhentes/rekvireres hos Klinikudvalget Køben-
havns Kommune og Klinikudvalget Rigshospitalet.

Vi gør opmærksom på, at ansøgningsfristen er 2.
november 1999.

Stipendiet honoreres med 7.500 kr. om måneden,
kan maksimalt ydes i 12 måneder og kan søges af
studerende med tilknytning til et forskningsprojekt
ved en hospitalsafdeling/forskningsinstitution i H:S

Med venlig hilsen
Klinikudvalget Københavns Kommune

STIPENDIUM VED CHRISTIAN-
ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU
KIEL SOMMERSEMESTRET
2000

Ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel tilby-
des et stipendium til et 5-måneders studieophold
med et beløb på 1.100,- DM om måneden til en
dansk studerende ved Københavns Universitet i
sommersemestret 1. april til 30. september
2000.
Stipendiet er beregnet til leveomkostninger, ud-
gifter til undervisningsmaterialer m.v.. Stipendia-
ten må regne med at skulle betale ca. 95,- DM pr.
måned i sygesikring. Stipendiaten kan søge om
kollegieværelse, hvor den månedlige husleje (uden
forplejning) beløber sig til mellem 250,- og 350,-
DM om måneden. Rejseomkostninger dækkes af
stipendiaten.

En forudsætning for at komme i betragtning er, at
man har mindst 2 års normerede studier bag sig.
Færdige kandidater kan ikke søge, da stipendiet
ydes som led i en studerendes igangværende stu-
dier ved Københavns Universitet. Foretrukket bli-
ver studerende på 4. semester og senere studietrin
til følgende fagområder: Humaniora, teologi, jura,
samfundsvidenskaberne, matematik, og naturviden-
skaberne. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
er en internationalt anerkendt forskningsinstitut-
ion inden for især samfundsvidenskaberne, huma-
niora og forskellige naturvidenskabelige områder,
specielt oceanografi. Ansøgere skal beherske og
kunne dokumentere kendskab til tysk.

Ansøgningsskemaet skal vedlægges:
· Forhåndsgodkendelse fra eget studienævn
· Motivering for ønske om at studere ved
universitetet i Kiel
· Projektbeskrivelse/studieplan for opholdet
ved universitetet i Kiel
· Karakterudskrifter
· 2 lærerudtalelser fra eget fag
· Dokumentation for tyskkundskaber.

Ansøgningsskema og forhåndsgodkendelse udformes
på dansk. Motivering, projektbeskrivelse, karakter-
udskrifter, 2 to lærerudtalelser og dokumentation
for tyskkundskaber skal være udformet på tysk.
Dog kan karakterudskrifter på engelsk accepteres.
Ansøgningsskema (dansk standardskema) skal re-
kvireres ved Det internationale Kontor, Fiolstræde
24, P.O.B. 1143, 1010 København K, tlf. 35 32 39
02/35 32 38 96 kl. 10-15. Sammen med ansøgnings-
skema udleveres kortfattet information om stipen-
diet på tysk.

Efter prioritering vil den udvalgte studerende vil
modtage et særligt tysk ansøgningsskema, som skal
udfyldes og returneres til Det internationale Kon-
tor tillige med 2 pasfotos til videre behandling.
Ansøgning med alle bilag indsendes til Det interna-
tionale Kontor senest 1. december 1999 kl. 15.00.
Hvis enkelte bilag mangler, skal dette være angi-
vet med oplysning om forventet tidspunkt for frem-
skaffelsen.

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

INDRE ORGANER
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Høring om tilslutning til MFR-vaccinen.
Skal man vaccinere mod ganske almindelige børnesygdomme som mæslinger, fåresyge og røde

hunde?

Hvorfor afviser nogle forældre det tilbud, det offentlige giver?

Hvad er rigtigt, hvad er forkert - i forhold til folkesundheden?

Bør man overhovedet have ret til at fravælge vaccination?

IMCC inviterer til høring mellem tilhængere og modstandere, med henblik på en saglig, oply-
sende debat.

Opbakning fra professor i virologi, Allan Hornsleth.

Panelet på 9 personer består af læger og forældre med synspunkter både for og imod vaccina-
tion.

Heriblandt repræsentation fra Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen, PLO (Prakti-

serende Lægers Organisation) og ”Smittekæden”.

Ordstyrer er journalist Georg Julin.

I  DAG! – onsdag 27.  kl 16.00
i Lundsgaard Auditoriet.

INDRE ORGANER
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HVAD DU FÅR UD AF IMCC:

- nationale- og internationale kontakter
- et andet syn på verden
- en anden vinkel på dit studie
- et godt supplement til dine bøger
- samarbejde på tværs af semestre
- bedre mulighed for selv at komme afsted til

udlandet
- mulighed for at få realiseret dine egne idéer
- basalt kendskab til møde/bestyrelses-

procedurer
- sjove fester
- sætte dit fingerpræg på et projekt
- mulighed for at sige: ”det var jeg med til at

starte op..”
- ledererfaring, som du jo skal bruge som læge!

KOM TIL IMCC´S MÅNEDSMØDE
TORSDAG D. 28. OKTOBER
KL. 19.30 I FADL´S MØDELOKALE (1.2.7a)

SPÆNDENDE PANELDISKUSSION
OM MFR-VACCINEN
I eftermiddag inviterer IMCC til en spændende pa-
neldiskussion om MFR-vaccinen. Baggrunden er en
stagnerende tilslutning til vaccinationen – og vi øn-
sker at belyse årsagerne til dette. I Københavns
Kommune blev kun 80% vaccineret ved 15 måneders
vaccinationen og kun 81%  vaccineret ved 12 års
alderen i 1998. Hvordan kan det være?
Panelet består af 9 personer, deriblandt læger og
forældre,  der repræsenterer såvel synspunkter for
og imod vaccination. Med os som ordstyrer har vi
journalist Georg Julin.

Panelet består af følgende repræsentanter:

Statens Serum Institut:  Tove Rønne, overlæge
Børnevaccinationsprogrammet og bivirkninger.

Rigshospitalet: Carsten Heilmann, overlæge
Ekspert i MFR-sygdomme.

PLO:  Jørgen Lassen, Formand for PLO, læge
(Praktiserende Lægers Organisation)
 Vaccination i praksis.
Institut for Folkesundhedsvidenskab:  Lars Iver-
sen.
Kommunikation om forebyggende sundhed.

”Smittekæden”:  Anne-Grete Hermansen, foræl-
drerepræsentant

Synspunkter mod vaccination.
”Vaccinationsforum”:  Else Jensen, tidl. Sundheds-
sygeplejerske

Formidling af vaccinationsoplysning til kritiske for-
brugere.

Rønne Sygehus:  Maj Britt Almer, læge
Kritisk holdning til vaccination.

Sundhedsstyrelsen: Anne Marie Plesner,
afdelingslæge
Det offentliges interesse.
Forældrerepræsentant: Karen Skovgård Nielsen
Synspunkter for vaccination

Ordstyrer, Georg Julin

Kom og vær med til at bakke op omkring dette ini-
tiativ – lær noget du ellers ikke lærer på studiet – og
bliv i stand til at argumentere for din mening: Skal
man vaccinere eller ej???

Lundsgaard Auditoriet, kl 16.00 – I dag!

EXCHANGE � GRUP-
PEN

KLINIKOPHOLD ARRANGERET
MED EXCHANGE

STADIG ATTRAKTIVE LANDE
TILBAGE!

IMCC Exchange arrangerer klinik-
ophold af 1 måneds varighed i
mange forskellige lande.

For at ansøge om et klinikophold
skal du have bestået første del af
studiet.

NB! Der er en del lande, der også
tager præklinikere; det vil sige,
du skal blot have bestået din ana-
tomi I.

Så: Har du lyst til at prøve din
faglighed af, samtidigt med en
STOR kulturel oplevelse er klinik-
ophold arrangeret med Exchange
din mulighed.

Hvad gør du? Du går på IMCC-kontoret overfor MDB
og undersøger, hvilke lande der stadig har ledige
klinikpladser.

Der er stadig mange attraktive lande tilbage.

Du skal bare huske på at ansøgningsfrist er 3 måne-
der før opholdets start.
For ophold i juni, juli og august er ansøgningsfrist d.
15. februar.

Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i
vores kontortid: 16 –18 i lige uger, 12-14 i ulige
uger.

God fornøjelse.

IMCC�S MÅNEDSMØDE D. 28/10-99

Dagsorden:
1) Formalia
2) Kort nyt fra grupperne
3) Nyt fra Lokalformandinden
- DUF
- General forsamling ́ 99
4) Nyt fra Landsformanden
5) Nyt fra Rune, Generalsekretær for IFMSA
6) Evt.

PIT-LOGOKONKURRENCE
Da vores branche er i rivende udvikling og da vi
gerne vil med på dette ekpresstog ind i det nye
årtusinde, udskriver vi hermed en konkurrence om at
tegne et nyt logo til vores organisation PIT.
PIT er en forkortelse for Praktikant I Troperne.
Hvert semester sender PIT omkring 35 mennesker
rundt omkring i verden til forskellige hospitaler, for-
trinsvist Afrika, Indien og Sydamerika.
Logoet må således gerne afspejle noget med med
studerende og noget med de varme lande.
Vinderen får udover, et knus fra Christina Virkelyst
(hvis mand), kys fra Thy (hvis pige eller dreng), seks
flasker god vin.
Tegninger til denne forrygende konkurrence kan ind-
leveres på PIT kontoret ved MDB datasalen, man.
tir. tor. fre. mellem kl. 12-14.skriv venligst pit logo
konkurrence på bagsiden.

IMCC

UDSENDELSE MED PRAKTIKANT
I TROPERNE !!

Nu er det tid for dig, der gerne vil udsendes med PIT,
til at udfylde ansøgnings skema.
Det kan rekvireres hos sekretæren Louise på IMCC
kontoret, der har åbent man, tir, tor og fre kl. 11.30
til 14.00.
Ansøgningsfristen er man. 1/11 1999 kl. 12.00.
Har du spørgsmål kan du henvende dig til Christina
35 35 39 45 el. Thy 35 26 26 44.

Med venlig hilsen PIT

KOM OG FÅ INDVOLDSORM !!!

Har du lyst til at få malaria, indvoldsorm eller bare
en på ”opleveren”, så er PIT måske noget for dig.
Med Praktikant I troperne, PIT, kan du komme til
Afrika, Indien eller Sydamerika og følge dagligdagen
på et hospital i den treide verden, samt blive expert
i tropemedicinske sygdomme.
På selve hospitalet fungerer opholdet som en slags
udviddet klinik, hvor man ”næsten” fungerer som
læge.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farma + mikro og at du skal være væk i min. 3 mdr.
Er du interesseeret så kig ind på IMCC kontoret, der
har åbent man, tirs, tors og fre kl. 11.30 til 14.00,
hvor du kan spørge sekretæren Louise om vores info
mapper. Du kan også ringe til Christina på telefon
35353945.
Der er ansøgningsfrist d. 1 nov. se annonce andet-
steds.

På vegne af PIT Christina og Thysen.

ULANDSHJÆLP�
ORGANISERET NÆSTEKÆRLIGHED???

Sidste chance for tilmelding til årets ulandsseminar

IMCCs ulandsgruppe inviterer alle interesserede til
ulandsseminar fra d. 5.-7./11-99

Seminaret vil bl.a. omhandle forholdet mellem
bistandsyderen og modtageren: I hvilken ånd gives
hjælpen, -hvad forventer den hjælpende og hvordan
modtages hjælpen rent faktisk.

Jørn Eskildsen (cand.pæd. og forfatter) vil komme
og holde fordrag om ovennævnte, herunder omtale
ulandshjælp som ”omsorg eller omklamring?”.

Thyge Christensen, manden der cyklede til Bur-
kina Faso og boede i en lille landsby i flere år, kom-
mer og holder sit fordrag: ”Hvor ligger ulandet?”,
som bl.a. handler om: Hvem er ulandet…dem eller
rent faktisk os? Er vi de kloge eller er det dem? Han
fortæller ud fra egne erfaringer og fra afrikanske
fortællinger.

”Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over
for den jeg vil hjælpe, og dermed må jeg forstå, at
dette med at hjælpe ikke er at ville beherske, men
at ville tjene.
(Søren Kierkegaard)

Sidste tilmelding d.29/10-99     (se tidligere blad ang.
sted m.m. el. ring til:)

IMCCs ulandsgruppe
Gitte og Simon Højen     Louise Clemmesen og Mads
Krarup
Tlf. 86 18 57 27               Tlf. 86 13 22 61 –
mkrarup@get2net.dk

INDRE ORGANER
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GOURMET-AFTEN

Gourmet-klubben har hermed den udsøgte fornøjelse
af at invitere den velærværdige madklub til en for-
tryllende aften i ”la Maison de Malmøgade”, den 27
oktober 1999 klokken 19.00. For at sikre neutralite-
ten i bedømmelsen af vort arrangement har vi invi-
teret to uvildige bisiddere, Caroline Hasselbalch og
Morten Hansen.
Aftenens menu vil bestå af et  udvalg af jægerens
bytte, fiskerens fangst og bondens høst, alt tilberedt
efter de nyeste tendenser fra vores hovedsæde på
Rue de Frivolie, Paris. Gourmet-klubben glæder sig
til at kunne lutre sine gæster i elegante omgivelser.

Gourmet-klubben, ”gaffelslaget”.
(dette skal ikke med i mok: forfattere: stiftende
medlemmer af ”gaffelslaget”: Thomas Storr-Pauls-
sen og Espen Jimenez-Solem (hold 605)

PAINTBALL PÅ
AMA�R!

Så er den her! SIMS inviterer alle
raske drenge og friske piger til et
par timers hæsblæsende action med
masser af anaerobt arbejde og
frisættelse af catecholaminer i na-
turskønne omgivelser. Hiv sejren i
land med dine venner, eller hævn
dig på dine plageånder fra 9. sem.

Dette vil desuden være en glim-
rende måde at slutte 69 timers-
baren i studenterklubben af… den
slutter jo klokken 7!

Rent praktisk:
Arrangementet er for alle – med-
lemmer som ikke-medlemmer.
Tid og sted: søndag d. 31 oktober

kl. 11 til ca. 13 hos Shoot to Thrill på Amager.
Pris: Latterlig lav – 50kr. pr. næse for 2 timers sjov.
Tilmelding: Inden mandag d. 25/10 kl.12.00.

Tilmelding og nærmere info:
e-mail: martinh@mdb.ku.dk (m. navn, tlf. og e-mail)
eller til Martin Højgaard på 39274342

Paintball-arrangementet bliver endvidere første
mulighed for at tilmelde sig knæ-ankel-skulder-kur-
set, der foregår d. 10., 16. og 17. november. Be-
mærk: Dette kursus er kun for SIMS-medlemmer.

SCOREBOGEN
Billederne er kommet og kan afhentes i studenter-
klubben af HR.

MEDICINSK FILOSO-
FISK FORENING

Socialmedicin. Hvor stor betydning
har det, for dit helbred, hvor du bor
? I hvor høj grad skal lægen ind-
drage sin viden om patientens so-
ciale forhold i sin diagnos-
ticering ?
Vi har inviteret Tage Voss til at
holde oplæg med efterfølgende de-

bat om social medicin. Tage Voss er uddannet læge.
Hans erfaringer dækker mange af sundheds- sektor-
ens områder, og han har gennem mange år engageret
sig i lægegerningens praktiske og etiske problemer.
Han er desuden forfatter til et utal af bøger, hvor
mange af disse bøger netop stiller spørgsmål, og
vækker debat mht. til de proble-
mer der kan opstå i lægegerningen.
Hvis du vil have stof til eftertanke og være med i
denne debat, så mød op TORSDAG d. 4.november
kl.19.00, på Vartovkollegiet, Farvergade 27 1.sal.
(Ved Rådhuspladsen. Du skal ind gennem porten, ind
ad adgang H og op til biblioteket på 1.sal)

Har du spørgsmål ring til Rikke 35430807, Joen
33214774, Troels 33130673 eller Louise 38340808.

Med håb om godt humør og fremmøde
Medicinsk filosofisk forening (MFF).

Basisgrupper
Der er mulighed for at melde sig ind i SIMS i forb.
m. paintball.

Ekstraordinær generalforsamling:
Der vil i den nærmeste fremtid blive afholdt ekstra-
ordinær generalforsamling grundet for lavt fremmøde
til den ordinære generalforsamling. Nærmere følger
i kommende numre af MOK.

HUSK!
Foredrag i Dam aud. onsdag d. 20/10 kl. 16.00
Zoneterapi og behandling af sportsskader.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Program for efteråret '99:

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

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 kro-
ner for et medlemskab for resten af sæsonens
forstillinger.

Derek Vinyard (Edward Norton) er en ung mand med proble-
mer. Hans far er lige blevet drabt i en arbejdsulykke af en
"sort", hvilket fylder Derek med smerte. Men smerten forvand-
ler sig til had. Derek er leder af den lokale "white-power"
organisation, hvor han har mødt sin kæreste og de fleste af sine
venner. Han er den perfekte leder. Alle lytter til ham og der er
et godt fællesskab, der virkelig kæmper for sin ret. En nat
prøver en lille gruppe af sorte at stjæle Dereks bil, hvilket
medfører at han brutalt slår dem ihjel, hvorefter han kommer
tre år i fængsel. I løbet af de tre år har Danny Vinyard (Edward
Furlong), Dereks lillebror, fulgt Dereks fodspor og er selv ble-
vet skin-head. Danny glæder sig til Dereks løsladelse, ligesom
Dereks mor (Beverly D’angelo) og hans trofaste kæreste (Fairuza
Balk). Samme dag som Derek bliver løsladt afleverer Danny en
stil om Hitlers Mein Kampf, og den sorte inspektør (Avery
Brooks) forlanger at Danny skal skrive en ny stil, der skal for-
tælle om Dereks vej til fængslet. Her får vi noget at vide om
familiens historie...
Derek forlader fængslet som en forandret mand. Han ligner ikke
længere en kriger, men en ung og fredelig mand. Han har
lagt hadet til siden, da han i fængselsperioden har indset at livet
ikke bør rumme for meget had.

AMERICAN HISTORY X

Filmen starter klokken
20.07... præcis

INDRE ORGANER
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Af: Jakob Raunsø

SHAKESPEARE UDEN MAGI

Shakespeare-filmatiseringer er en trend, der er kom-
met for at blive. Kenneth Branagh har begået nogle
stykker, men de fleste husker nok Baz Luhrmann’s
Romeo & Julie som den egentlige start på Shakespeare
filmbølgen. De fleste havde et svagt kendskab til
historien før hans film, men han forstod at ”vride”
essensen ud af Shakespeare og få skabt en nutidig
kærlighedshistorie med den gamle mesters original-
vers.

Michael Hoffman (En Skønne Dag, Kongen og elsker-
inden – og hendes
mand) har med den
nye ”A midsummer
night’s dream” forsøgt
det samme, omend i
mindre målestok. Det
originale stykke er
henlagt til en meget
engelsk udgave af old-
tidens Grækenland,
hvilket har været
meget passende i
Shakespeares egen
tid. Hoffman har flyt-
tet tid og sted til
Toscana omkring år-
hundredeskiftet. Cyk-
len er lige blevet op-
fundet, hvilket giver
grundlag for nogle ko-
miske forfølgelses-
scener.

Handlingen i ”En
skærsommernats
drøm” er en smule
kompliceret. Midt i
hertugen Theseus’
(David Strathairn) bryllupsforberedelser kommer den
gamle bryske Egeus til ham og klager over, at hans

EN SKÆRSOMMERNATS DRØM
Instr: Michael Hoffman
Medv.: Rupert Everett, Calista Flockheart, Michelle Pfeiffer, Kevin Kline m. fl.
Premiere: På fredag i Palladium.

2 ANSIGTER
datter Hermia ikke vil gifte sig
med Demetrius, den mand, han
har udset til hende, fordi hun er
forelsket i en anden ung mand,
Lysander. Under trussel om død
eller kloster beslutter Hermia sig
for at løbe bort med Lysander.
Hermias veninde Helena, som el-
sker Demetrius, der nu elsker
Hermia, der elsker Lysander og
genelskes af ham, fortæller
Demetrius om flugten, og de to
følger efter. De kommer ud i en
skov, hvortil en lille trup af by-
ens håndværkere er taget ud, for
i fred og ro at indøve en amatør-
forestilling til hertugens forestå-
ende bryllup.

I skovens sommernat
møder vi en fortryl-
lende verden af alfer,
satyrer og elverpiger,
der regeres af Kong
Oberon (Rupert
Everett) og Dronning Titania (smukke
Michelle Pfeiffer). Kong Oberon ser de
unge pars problemer med kærligheden og
beslutter at rydde op ved at sende sin lille
hjælper, Puck, for at dryppe kærligheds-
saft på Demetrius øjne, så han kan blive
forelsket i Helena i stedet for Hermia.
Men ak og ve, Puck drypper i stedet på
Lysanders øjne, og nu er grunden lagt for
en kærlighedsforveklingshistorie af rang.
Forvirret? Meget forståeligt.

Shakespeares klassiske stykke er blevet
kaldt ”den komiske version af Romeo &
Julie”, hvilket nok ikke er helt forkert.
Den bundløse kærlighed vi så i Romeo &
Julie bliver her udstillet som hjerneløs
dårskab, hvilket nok har givet stof til ef-
tertanke i slutningen af 1500-tallet.

Alt er jo så meget godt.. eller er det?
Michael Hoffmans beslutning om at hen-

lægge handlingen til Toscana er uforståelig. Det for-
virrer enormt, at amerikanere og englændere går

rundt på en italiensk piazza i klassisk engelsk tøj. Så
hellere en ”engelsk” udgave af det gamle Græken-
land. Alfernes verden er sandelig meget fortryllende,
men det er tydeligt at hele nattens skovscener er
optaget i et studie, hvilket gør at noget af magien
forsvinder.
Af skuespillerne er det kun Kevin Kline, der spiller
meget lidenskabeligt som væveren Nick Bottom, der
hellere en gerne vil spille alle rollerne i
håndværkernes amatørforestilling, for ”han er jo guds
gave til teateret”. Michelle Pfeiffer er voldsomt smuk
som alfedronningen Titania, men underligt indholds-
løs. Calista Flockheart (Ally fra serien af samme
navn) er ganske skrækkelig både i filmen og serien.

Efter de to timers komplicerede engelsk vers sidder
man tilbage med en tom fornemmelse. På intet tids-
punkt føler man med de unge par og deres kærligheds-
kvaler. Puck, den lille frække alf, der skulle være
meget komisk er meget ukomisk. Kedsomheden lu-
rede ofte, og man undrer sig over at Baz Luhrmann
kunne få så meget ud af  Shakespeare med Romeo &
Julie, når Michael Hoffman ikke engang kan få
Shakespeares tekst til at leve i sig selv.

Filmanmeldelse

Kevin Kline leverer, som den eneste, en overbevisende,
lidenskabelig præstation, som Nick Bottom.

KULTUR
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STUDENTERKLUBBEN PRÆSENTERER

TORSDAG:
1100 Reception med velkomstbowle ved bestyrer Palle Kongesøn

Rasmussen.
1400 Diverse turneringer med overraskende gode præmier igang

sættes. Der dystes i Backgammon, Commodore 64, bordfodbold,
dart, europapallekast etc. Turneringerne vil fortætte i løbet af hele
festen.Tilmelding i baren.

1600 Povl Kjøller Testemonial med bla. ringridning til ”Jeg er så glad for
min cykel”.

1930  Filmklubben P8’n viser ”American History X”
2230 Det store 80’er tema med bla. Top Gun og vinylpladevending ved

den sejlerskoklædte Bent ”Big in Japan” Castensøe. Mød op i dit
bedste 80’er dress.

Herudover er der projekteret med masser
af gennemgående indslag såsom video,

LØRDAG:
0400 Tecno-rave til den lyse

morgen.
1100 Prolle-Brunch (tilmel

ding i baren dagen før)
1300 BANKO
1500 Fjerkræ-sport ved AMA
1900 Åben buffet (tilmelding

og betaling inden kl.
1400)

2200 Halloween-fest, udklæd
ning selvfølgelig obligato
risk. Kom som Belzebub,
Lucifer, bisp, Freddy,
eller svigermor.

2300 Bandet ”BRR-WUUH”
spiller verdensklasse
partymusik.

I anledning af den Laaaaaaange
Fredagsbars 3 års jubilæum, af-
holder Studenterklubben et sandt
orgie af fest, farver og fjerkræ-
sport...

Torsdag d. 28. oktober kl. 1100
til Søndag d. 31. oktober kl. 0700

I dette tidsrum vil Klubben være
åben åben åben helt åben åben
hele tiden - og det er verdens-
klasse.
Her har vi det endelige program
for denne event:

0200 Hip Hop timen. Omvendte kasketter, yeah-yeah, håndtegn, øde
lagte bevægelser, burgers og Band i Bandhullet med homies.

0500-1100 Grønlændermorgen med Kaffemik og Pelikan.
1100 Brunch (tilmelding i baren dagen før)
1500 Bispebar starter med diverse indslag, bl.a. besøg af den nye

studenterpræst.
1530 Gulvvaskemaskinen får den sidste olie ude på plænen.
1600 Guldbar med gyldne damer og gyldne, gratis smagsprøver.
1700 Bandet ”STROEM” spiller et lækkert verdensklasse gig.
2100 Lækker bispebar-surprise. Autentisk fremmøde af Sonny &

Sonny.
2230 LOVEBITES gi´r årets koncert i studenterklubben.
0200 Crooner-nat i klubben med Frank, Dean, Julio, Barry og de

andre.
Find din hvide smoking, balkjole og champagnecocktails´ene
frem og sving  din udkårne til den lyse morgen.

mobil Guerilla-bar, fredagspølsevogn , egale
cremasterreflekser, ingen mislyde  m.m.

.

Fredag d. 29. oktober 1999 i Haderup auditoriet
9.00- 9.15 Velkomst
9.15- 9.45 Regeringens folkesundhedsprogram med fokus på børn og unge

Bjarke Thorsteinsson Kontorchef i sundhedsministeriet
9.45-10.00 Debat
10.00-10.30 Risikofaktorer i barndommen – en forløbsundersøgelse af børn født i 1966

og 1973
Mogens Nygaard Christoffersen Sociolog og seniorforsker ved Social
forskningsinstituttet

10.30-10.45 Debat
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Børn og unges sundhed

Anne Nielsen speciallæge og ph.d. ved DIKE
11.45-12.00 Debat og afrunding på formiddagens indslag
12.00-12.45 Frokostpause
12.45-13.15 Forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge

Vibeke Manniche Børne- og ungelæge
13.15-13.30 Debat
13.30-14.00 Eksempler på forebyggelse blandt børn og unge i Frederiksborg amt

Bo A. Rix overlæge ved Bispebjerg Hospital
- tidl. Forebyggelsesleder i Frederiksborg amt.

14.00-14.30 Spørgetid, debat, afrunding og tak for idag

Medicinstuderende er også velkomne

69 TIMERS BAR

Forbehold for ændringer, men dette er vo-
res oprigtige plan i al sin sprudlende idioti.
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