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Tjeck lige det her!!!

FASE II � FEST
+6.B,C,D OSV.

20-11-99
Spisning: 18.00

AFTER DINNER-PARTY: DØRENE ÅBNES
KL. 21.00

22 � 23.00: Dejlige nissepiger disker op med lidt læk-
kert i Margaritabaren��

Vi er en smule sent ude, så kom frem i sutskoene, hiv
fat i dine holdkammerater og drop læsningen bare én

aften � please�

Billetter til spisning + fest: 100,- kontakt din holdrep.  eller Johan i Stud.klubben
                                                                           (tilmelding til spisning senest 15.11.99)

Billetter til After dinner-party: 40,- kan købes i klubben fra den 15. til 19.11.99
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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 1, årgang 32 udkommer

Torsdag:
Filmklubben P8'n viser "Vildspor" i klub-
ben kl 2007

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE & 2 sem HR

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Kris.Anja
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Lederen
COPPERHEAD...
Ved lidt af et tilfælde befandt MOK’s udsente sig på
det rette sted, på det rette tidspunkt. Søndag aften
indfandt jeg mig i Studenterklubben efter en arbejds-
weekend på landet. Ved ankomst rendte jeg ind i en
lille flok tekniknørder fra P8’n der i løbet af de
sidste par uger har lusket rundt i klubben i de sene
aften og nattetimer og trukket ledninger rundt langs
lofterne. Resultatet af disse hårdt prøvede menne-
sker blev vist ca. klokken 22.30, da en billig flaske
sprüdelwasser blev åbnet og meget kort budt vel-
kommen til en sneakpreview på P8’ns kommende
attraktion: Sorround Sound!! Anlægget var (næsten)
tunet færdigt og jeg ventede spændt på forløsnin-
gen. Nu har en del nok set filmen The Matrix i
biografen (forhåbentlig i Imperial), så en anmel-

delse af filmen er ikke nødvendig, men når man har
set film i klubben så ved man, at det er en hel del
bedre end hjemme foran den lille tossekasse. Nu
ligger det bare således at med P8’ns nye SS-anlæg
løftes oplevelsen 100-fold. Lydbilledet har simpelt
hen ændret sig fuldstændigt og gjort oplevelsen (næ-
sten) total. Og piger, selvom i ikke er til action så
prøv alligevel at dukke op til The Matrix som er et
kunststykke i billeder og lyd. Det må nok siges at
være den bedst valgte film til P8’ns premiere på
Sorround Sound - fornemmelsen af at ens bryst-
kasse nærmest bliver trykket ind, ved nogle af de
kæmpe eksplosioner The Matrtix byder på er formi-
dabel. Da snigpremieren var overstået var jeg sat
helt af - mere er der ikke at sige....og dog...når
lærredet så bliver ca. 5 meter bredt...who knows
what’s gonna happen!!!

MOK-red/Gordon

Læse mere om
filmklubbens nye
soruondsound anlæg på
side 12

FAKTA
Filmklubben er for alle.
Et filmklubmedlemsskabkoster 45 kr for et se-
mester og så er der gratis adgang til alle de 10-
12 film, der vises det pågællende semster. Alle
kan blive medlem af filmklubben.
Filmklubben viser film de fleste torsdage i
semsteret klokken 20.07.

Styrende organer
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

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET,
d. 26. august 1999 kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Folmer
Elling, prof. Olaf Paulson, lektor Kjeld Lyngborg,
lektor Viggo Jønsson, stud. med. Inger Christine
Munch (12. sem.), stud. med. Sven Pörksen (11. sem.),
stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (10. sem),
stud. med. Christian August Engell (9. sem.), stud.
med. Peter Plomgaard (8. sem.), sekretær Rita Dal-
hammer, studentersekretær Laura L. Johnsen,
studentersekretær Jonas T. Thorgersen.

Fraværende: Prof. Knut Aspegren, overlæge
Henrik Permin, lektor Henrik Arendrup, overlæge
Helle Aggernæs, stud. med. Troels Bygum Knudsen
(12. sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (11.
sem),

DAGSORDEN:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.Godkendelse af referat
Godkendt

3.Meddelelser fra formanden
Formanden bød velkommen tilbage fra sommerferie.
Arbejdet med studieplanen fortsætter nu på fuld kraft
efter sommeren.

4.Meddelelser fra studienævn mm
Det er besluttet, at eksamen i Akut Patient frem-
over skal afholdes som en ”3-stations eksamen”. Det
har været prøvet som pilotprojekt i Klinikudvalget
Københavns Amt. Klinikudvalgets sekretariat tager
kontakt til professor Jørgen Viby Mogensen for at
gøre ham opmærksom på ændringen og høre om fa-
get ønsker hjælp til at omlægge eksamen.

5.Meddelelser fra sekretariatet
7. og 8.semester studerende får nu 2 evaluerings-
skemaer og skal således aflevere et evalueringsskema

- ADRESSEÆNDRINGER
Hvis du skifter adresse behøver du ikke mere at give
Studie- og eksamenskontoret eller Matriklen besked,
da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes
adresser fra folkeregistret. Det eneste du så behøver
at gøre for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse
til udsendelse af årskort, eksamensbreve o.l. er at
give Folkeregistret i din kommune besked.
Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

- Beskyttet adresse:
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi må
benytte, når vi sender post til dig.

- Post sendt til en anden adresse, end
folkeregisteradressen:
Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde
dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og
eksamenskontoret din nye adresse. Eksamensbreve,
årskort o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse
lige indtil, at du på eget initiativ giver Studie- og
eksamenskontoret besked om en anden adresse.

- Post sendt til en udenlandsk adresse:
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at
få tilsendt post fra universitetet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller
meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret.
Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse
indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og
eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor
du ønsker din post sendt til.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om adresseændringer, da de ikke har adgang
til cpr.trækket fra folkeregistret.

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

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret Fortsætter på side 4

Læs MOK på:

www.studmed.ku.dk/MOK

Det kan læses allerede fra
tirsdag morgen.

STUDIET
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til tutor på hver afdeling, før de får deres under-
skrift. I tilfælde af at den studerende ikke har lyst til
at aflevere evalueringsskemaet personligt til tutor,
er det muligt at aflevere dette i klinikudvalgets se-
kretariat. Her gives en bekræftelse på, at man har
afleveret, hvorefter studenten kan få sin underskrift
hos tutor. Desuden er attestationsblanketterne for
7. semester lavet om, så der nu er et separat for
Laboratorium for Kliniske Færdigheder og et for det
kliniske ophold.
På 10. semester er der også sket en tilpasning af
attestationerne, så man nu kun skal have én medi-
cinsk og én kirurgisk attestation.
I dette semester vil der fra centralt hold kun ske en
evaluering af 9. semesters børnepsykiatri og 13.
semesters Akut Patient. Hertil udtrykte Folmer El-
ling ønske om evaluering af 7. og 8. semesters Pato-
logisk Anatomi og det blev aftalt at Klinikudvalgets
normale evalueringsskemaer kunne danne basis for
et sådant evalueringsskema.
Angående klagen over for mange studerende på afd.
L har sekretariatet kontaktet VKO-sekretariatet.
Der er tale om en kommunikationsbrist mellem VKO-
sekretariatet og studienævnet i spørgsmålet om,
hvornår der egentlig er plads til VKO-ophold. Det er
fastslået at VKO-ophold for fremtiden placeres i juli/
august.
Overenskomsten mellem Københavns Universitet og
H:S kommer sandsynligvis i stand i løbet af efter-
året.
På sidste møde blev det besluttet at undersøge
mulingeden for at lave en skillevæg i auditorium E,
således at det kunne bruges til undervisning af to
mindre hold på en gang. Driftschefen oplyser at det
vi blive utrolig dyrt, da der skal laves ekstra nød-
udgange samt ombygninger i loftet.
Sekretariatet har oplevet en stor forespørgsel på
studenterskabe. Dette problem foreslås løst fra de
studerende, ved at undersøge muligheden om flere
skabe i forhallen v. indgang 44 (ved kantinen). Sekre-
tariatet undersøger muligheder for nye studenter-
skabe.

6.Meddelelser fra semestrene
8. sem: Et møde blandt 7. sem.-studerende  i foråret
99, mundede ud i nogle forslag til ændringer af klinik-
opholdet. Mange af forslagene er gengangere fra tid-
ligere semestre, men formanden takkede og pointe-
rede, at det er godt med en samlet oversigt over,
hvad de studerende synes om opholdet. Viggo Jønsson
supplerede med nogle erfaringer gjort klinikudvalgene
imellem, hvor studerende især lægger vægt på følel-
sen af at deres tilstedeværelse i afdelingen er me-
ningsfuld. Til gengæld føler de fleste at tutorordningen
stadig ikke fungerer.  Nogle af forslagene er der
allerede ved at blive taget højde for. Blandt andet er
emnerne i patologi, radiologi og medicin/kirurgi nu
tilpasset hinanden og fra forårssemesteret forsøger
Klinikudvalget Rigshospitalet at lægge kliniktimerne
på samme dag, hvilket vil gøre det nemmere at samle
klinikkernes emner.
Der er utilfredshed med at afdeling A har Human-
biologistuderende på samme tid som medicinstude-
rende. Der tages kontakt til studielederen for Human-
biologi, så vi kan få en løsning.
12. sem:  Har været kede af, at LKF’s læserum ikke
har været åbne, da semesteret for deres vedkom-
mende startede.
Der har været en situation, hvor en underviser aflyste
undervisninger, da journalen aldrig var blevet skre-
vet. Det pointeres fra klinikudvalget, at det ikke
aflysningsgrund og at undervisningen skal gennemfø-
res i lignende tilfælde, da der altid vil være emner at
gennemgå.

7.Eksamen i medicin og kirurgi på 12. semester.
Klinikudvalget tog svar fra studielederen til efter-
retning. Ideelt set skal den studerende naturligvis
ikke kunne vide hvilket speciale vedkommende skal
op i. Det kan naturligvis ikke undgås, at den stude-
rende får en ide om et bestemt speciale, når eksamens-
brevet med etageangivelse udsendes, men der var
enighed om, at eksaminator naturligvis har en for-
pligtigelse til at eksaminere bredt.

8.Mødedatoer for E99
Der blev aftalt flg. datoer: 30. september, 4. og 25.
november, 16. december 1999 og 27. januar 2000.

9.Evt.
Intet

KAGE: Torben V. Schroeder tager kage med på mø-
det den 30. september 1999
Referent: Studentersekretær Jonas T. Thorgersen

Styrende organer, fortsat

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET
d. 30. september 1999 kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Knut Aspe-
gren, overlæge Henrik Permin, lektor Viggo Jønsson,
lektor Henrik Arendrup, overlæge Helle Aggernæs,
stud. med. Inger Christine Munch (12. sem.), stud.
med. Inger Johanne Poulsen (11. sem), stud. med.
Susanne Skovgaard Hansen (10. sem), stud. med.
Christian August Engell (9. sem.), stud. med. Peter
Plomgaard (8. sem.), stud. med. Julie Klahn (supple-
ant, 8. sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen (7.
sem.), stud. med. Lene Boesby ( suppleant, 7. sem.),
sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Laura
L. Johnsen, studentersekretær Jonas T. Thorgersen

Fraværende: Lektor Folmer Elling, prof. Olaf
Paulson, lektor Kjeld Lyngborg, stud. med. Troels
Bygum Knudsen (12. sem.), stud. med. Sven Pörksen
(11. sem.)

DAGSORDEN:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.Godkendelse af referat
Godkendt

3.Meddelelser fra formanden
Problemerne med Humanbiologistuderende på afde-
linger, samtidig med det kliniske ophold for 7.- og 8.
semester studerende er ikke blevet løst, da kontak-
ten til prof. Henrik Galbo ikke er etableret.
Der har også været problemer med tilstedeværelsen
af farmaceutstuderende på nogle afdelinger. Det op-
leves som et pladsproblem, når der er både læger,
sygeplejersker, medicinstuderende, måske en
sygeplejerskestuderende og en eventuel farmaceut-
studerende med på stuegang. Der sendes brev til de
undervisningsansvarlige på relevante afdelinger med
præcisering af farmaceuternes formål med deres op-
hold.

4.Kliniktimer på 7. og 8. semester
Klinikudvalget blev enige om, at referatet fra studie-
nævnets møde 10-99, pkt. 4 må forstås således, at
det er i orden at lave et forsøg med at placere 7.
semesters klinikker på én formiddag. Det skal natur-
ligvis evalueres efterfølgende. Det kan for nuvæ-
rende ej implementeres på 8. semester, pga. sam-
menfald med central undervisning. Samtidig bør det
tilstræbes, at klinikkerne lægges i temaer/relate-
rede specialer. Henrik Arendrup, Viggo Jønsson og
Katrine Bagge Iversen laver en problemformulering
til en undersøgelse af undervisningens kvalitet, som
Ingeborg Netterstrøm skal forestå.

5.Meddelelser fra studienævn mm
Ingen relevante meddelelser.

6.Meddelelser fra sekretariatet
Angående studenterønsket om at læsefaciliteterne i
LKF skal åbne samtidig med semesterstart, kan dette

ikke imødekommes, da det vil blive for dyrt.
Opdateringen af lektionskataloger for foråret 2000
er i fuld gang.
Det blev oplyst, at Faglig Dag i dette semester ikke
bliver til noget. Det kom desværre først sekretaria-
tet for øre fredagen før, den ellers skulle have været
afholdt.
Der er kommet ønske om, at en forelæsning „den
multitraumatiserede patient“ på 12. semester ind-
går i de centrale forelæsninger i medicin og kirurgi.
Der er kommet besked fra studievejledningen om, at
det har været et problem med for mange studerende
på nogle hold, hvilket skyldes at studerende, som
ikke er holdsatte ‘sniger’ sig ind og får gentaget
undervisningen. Kun HOLDSATTE studerende er be-
rettigede til at modtage undervisning.
31. januar 2000 er der reception for nybagte kandida-
ter.
Kvalitetssikringsudvalget har planlagt en workshop
om optimering af de kliniske ophold. Der skal del-
tage en repræsentant fra undervisere og studerende
og desuden vil tutorer blive indbudt.

7.Meddelelser fra semestrene
7.sem. oplyser at der har været mange aflysninger
og flytninger af undervisning i starten af dette seme-
ster. Sekretariatet er klar over dette men beder
semesterrepræsentanten lave en liste over, hvilke
problemer der er forekommet, for at se om der er
flere, end sekretariatet er bekendt med.
Desuden er semesteret præget af lange dage uden
frokostpauser. Dette er især i Teilum-bygningen et
problem, da der ingen siddepladser er. Problemet
afhjælpes sandsynligvis, når der bliver sat stole og
borde op ved siden af atriumgården.
8.sem. er utilfredse med skadestueopholdet på Rigs-
hospitalet, efter skadestuen er blevet lavet om til
Traumecenter og skadestue for visiterede patienter.
De studerende foreslår at lægge opholdet enten på
Frederiksberg eller Amager Hospital, men der er
ikke plads. Løsningen kan være at sløjfe opholdet
eller lægge det på hospitaler uden for byen. Sekreta-
riatet tager kontakt til studielederen.
10. sem. klager over at undervisere i PBL er tilbøje-
lige til kun at undervise i deres eget speciale. De
studerende opfordres til at bruge evalueringen og
gerne nævne specifikke undervisere.
11. sem. ønsker flere friske præparater i undervis-
ningen. Studerende opfordres til at kontakte
patologerne med dette ønske.
12. sem. foreslår at navnet på klinikpatienten opslås
dagen før kl. 13.00 i stedet for, som nu, kl. 14.00.
Dette vil give lidt mere tid til optagelsen af journa-
len. Der gøres fra underviseres side opmærksom på,
at det kan give problemer med patienter som skal til
undersøgelser o.lign.. Sekretariatet tager kontakt
til afdelinger, for at høre om det kan lade sig gøre.
Der klages over, at de studerende skal transportere
patienterne til undervisningen, ikke så meget for
egen, men mere for patienternes skyld.
Belysningen i læserummene er ikke optimal.
Lysstofrørene giver et dårligt lys. Sekretariatet un-
dersøger sagen.

8.Evt.
Knut Aspegren nævner en rapport om målbeskrivelse
for 7. og 8. semester fra ´93 og mener, at det kunne
være en ide, at alle undervisere og studerende får et
eksemplar. Den bliver opdateret, så Klinikudvalget
kan få mulighed for at se den og tage stilling til, om
den kan bruges.

KAGE: Julie tager kage med på mødet den 4. no-
vember 1999.
Referent: Studentersekretær Jonas T. Thorgersen
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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. 10. januar/1. august
for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man
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 obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

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 eksamens-
spørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold til pensum.
2/Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamen-
resultatet).

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.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i efteråret 1999

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen ( ferie i uge 47 )

Maria Salling Rasmussen
Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard ( ferie i uge 46 og 48 )
Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen ( ferie i 46 )

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 vedrø-
rende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.

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

Studievejledningen
STUDIET
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå igang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1
til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS-ophold kun krævet begrænset
forarbejde.Fakultetet har gennem ECTS-program-
met samarbejdet med en lang række europæiske uni-
versiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette
samarbejde eksisterer dog ikke mere. Dog har part-
nerne i ECTS programmet forpligtet sig til at vide-
reføre udveksling i samme form som under ECTS, så
der er tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Line Veilex eller på universitetets internationale
kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige for-
mål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

Internationaliseringsstipendier til hele verden,
ansøgningsfrist: oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte univ. i EF,
ansøgningsfrist: februar

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: februar og september

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Kom forbi det internatio-
nale sekretariat og læs, hvad andre studerende har
fået ud af deres ophold. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet-adresser:

Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

Studievejledningen fortsat

1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1.
års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

NAVNELISTER TIL PSYKOLOGI -
NY + GAMMEL ORDNING.

Da der har hersket en del forvirring om man har
været tilmeldt enten ny
eller gammel ordning i psykologi, er navnelisterne
derfor blevet kraftigt
revideret og nye lister kan nu ses på eksamens-
kontorets opslagstavle ved
9.1.55a og på vores hjemmeside i nyhedssektionen
på adressen:
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

Fase I
Det kan anbefales, at du kontrollerer dit eksamens-
tidspunkt igen, da der
også er aflyst enkelte eksamensdage i januar og der
er blevet rykket sammen
på nogle eksamenstidspunkter på de andre eksamens-
dage.

Venlig hilsen
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st

Fase II
LABORATORIUM
FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdig-
heder er et tilbud til fase II-stude-
rende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kate-
ter anlæggelse (mænd), iv-adgang,
sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve
undersøgelsesteknikker indenfor
oto-, rhino- og laryngologi samt
oftalmoskopi - de sidstnævnte dog
ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme mini-
mum 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 undervisningsprogrammer.
Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelses-

KURSER I LKF I EFTERÅRET
1999
Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding

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 oven-
nævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne
for deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

teknikker, praktiske færdigheder, 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 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 fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage
samt hele weekenden foregår indgang gennem glas-
døren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.

STUDIET
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VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
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.

TJECK LIGE DET HER!!!

FASE II � FEST +6.b,c,d osv.
20-11-99
Spisning: 18.00
After dinner-party: dørene åbnes
kl. 21.00

22 � 23.00: Dejlige nissepiger
disker op med lidt lækkert i
Margaritabaren��

Vi er en smule sent ude, så kom
frem i sutskoene, hiv fat i dine

holdkammerater og drop
læsningen bare én aften � please�

Billetter til spisning + fest: 100,-
kontakt din holdrep.  eller Johan
i Stud.klubben
(tilmelding til spisning senest
15.11.99)
Billetter til After dinner-party:
40,- kan købes i klubben fra den
15. til 19.11.99

Fase II, fortsat

Annoncer
DEMONSTRATOR TIL MIKRO-
SKOPISK STUDIESAL SØGES:
ARBEJDTID ca. 50 timer pr. semester efter vagt-
skema. Kan søges af stud.med.’er med et godt
kendskab til mikroskopisk anatomi.
Timelønnen andrager for tiden 158,28 kr.
Ansøgningsskema, der rekvireres på instituttets
sekretariat, lokale 18.1.18/12. Panum Institut-
tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.N
tlf. 35 32 72 13 / 35 32 72 11, skal være indsendt
til Medicinsk Anatomisk Institut på ovennævnte
adresse senest:
ONSDAG den 01. DECEMBER 1999, KL. 12.00.
Såfremt du ikke har hørt fra Instituttet
inden den 15. december 1999, er stillingen besat
til anden side.

STUD.MED.-FORSKER SØGES!
TEAM: Du vil komme til at danne team med 3
læger, og til tider en anden stud.med. og en
bioanalytiker.
TID & STED: Forsøgene foregår i løbet af no-
vember/december 1999 på neurologisk afdeling
N afsnit 2081/CMRC.
ARBEJDE: Det drejer sig om et nyt håndgrebs-
studie af neuromuskulære sygdomme. Personerne
udfører arbejdstest ved brug af hånddynamometer
og der tages blodprøver, hvilke du umiddelbart
skal centrifugere, pipettere og lægge på tøris.
Prøverne sorteres og opbevares til senere sam-
let analyse. Derudover vil du som team-medlem
medvirke til, at eksperimenterne som helhed
kan gennemføres og du vil også deltage i data-
bearbejdningen.
RESULTAT: Projektet har såvel basal-
videnskabelig som klinisk interesse. Dit bidrag
til projektet gør dig til medforfatter på publika-
tionen og baner vejen for fremtidig medicinsk
forskning, OSVAL II eller stipendiater.
KONTAKT SNAREST MULIGT OVERLÆGE
JOHN VISSING, NEUROLOGISK AFD. PÅ TLF.
35 45 25 62

PRÆKLINISK OPHOLD VINTE-
REN 2000:
Har du lyst til :
- at opleve hverdagen på et dansk hospital ?
- at se med egne øjne om virkeligheden passer
med bøgernes støvede verden ?
- at prøve kræfter med dit fremtidige job ?

Er dette lige dig, så skulle du tage med IMCC på
præklinisk ophold på et sygehus på Sjælland el-
ler Bornholm. Opholdet varer 14 dage og foregår
på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.

Vi plejer at kunne tilbyde ophold på følgende
sygehuse :
- Bornholm
- Holbæk
- Kalundborg
- Køge
- Nakskov
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Stege

Er du interesseret, kan du skrive en seddel med
navn, adresse, tlf., det ønskede sygehus samt en
14-dages periode i januar eller februar, som kan
afleveres på IMCC-kontoret senest mandag den
6. december 1999. Opholdet koster 300 kr., hvoraf
50 kr. returneres ved aflevering af en rapport om
opholdet. Indbetalingskort fås på IMCC’s kon-
tor, eller pengene kan indbetales på giro 6 07 62
62. Tilmeldingen er bindende, og pengene retur-
neres kun, hvis et ophold ikke kan arrangeres,
ved sygdom samt ved reeksamen.
Vil du høre mere om præklinisk ophold eller
kunne du tænke
dig at være aktiv i gruppens arbejde, kan du
ringe til os :
Mattis  - 33 21 18 20            Line  - 45 96 17 16

STUD.MED. FORSKER SØGES!
Skolarstipendiat i ½ - 1år. Start 1. feb. 2000.
Laboratoriet beskæftiger sig med effekten af
muskelkontraktioner og fysisk træning på glu-
kose metabolismen i humane skeletmuskler, og
er en del af patofysiologisk afdeling på Medi-
cinsk Fysiologisk Institut / Copenhagen Muscle
Research Centre.
Projekt: I en muskel fra fx. rotter kan man rela-
tivt nemt måle glukosetransporten ind i muskel-
celler (v.h.a. isotoper). Både i den ikke-stimule-
rede tilstand, og også under tilsætning af insulin
(som øger glukosetransporten) samt medens
rottemusklen kontraherer sig (v.h.a. elektrisk
stimulation). Dette er en veletableret metode.
Noget andet forholder det sig med humane musk-
ler, bl.a. fordi man skal bruge et ganske stort
stykke muskel. I en række pilotforsøg, hvor der
kirurgisk blev udtaget et muskelstykke, har vi
kunnet holde dette stykke muskel i live og fået
det til at kontrahere sig og udvikle kraft v.h.a.
elektrisk stimulation. Men i modsætning til rotte-
musklerne, har vi endnu ikke kunnet måle glukose-
transporten ordentligt i de humane muskel-
stykker.
Din opgave bliver at udvikle metoden til brug for
humane muskler. I første omgang skal du lære
teknikken i rottemuskler, derefter skal du bruge
muskler fra raske mennesker og siden fra menne-
sker med type 2 diabetes. De humane muskel-
stykker skal udtages fra mennesker som (allige-
vel) gennemgår en operation (på RH).
Du kommer ikke til at arbejde alene, men indgår
i en gruppe bestående af andre skolarstipendiater,
ph.d.-studerende, post.docs, laboranter, og læ-
ger.
Kvalifikationer: Det vigtigste er engagement,
iver og indstillet på at holde ½-1års orlov fra
studiet. Desuden vil det nok være en fordel med
bestået (eller ”næsten” bestået) fysiologi og bio-
kemi.
”Udbytte”: Dels vil der være en løn på 72.000,-
kr / år, og lige så vigtigt vil du erhverve dig
erfaring med videnskabeligt arbejde som uvæ-
gerligt vil komme dig til gode uanset hvilken
type læge du bliver.
Ansøgning: Skriftlig motiveret ansøgning inde-
holdende alder, studietrin, evt. tidligere forsk-
ningsmæssig erfaring vil danne basis for en sam-
tale. Ansøgningen må meget gerne sendes som
mail eller attached til denne.
Flemming Dela, lektor, dr.med.
Medicinsk Fysiologisk Institut / Copenhagen
Muscle Research Centre
Panum bygn. 12.4.7.
F.Dela@mfi.ku.dk

TURNUS I NORGE?
Vil du tage turnus i Norge? Så skal du til eksa-
men i Oslo.
Jeg har netop taget disse eksaminer, og vil sælge
bøgerne.
De er i perfekt stand og helt nye.
Få samtidig tips og adresser......
Ring Lisbeth Grove 33241785

FOREDRAG I LUNDSGAARD
AUDITORIET PÅ PANUM, D.
22.11., KL. 15.00-17.00
Nicolai Molkte-Leth, der snart er færdig med
sociologistudiet og iøvrigt tidligere jægersoldat
holder foredrag over følgende emne: Mobiliering
af åndelige og fysiske ressourcer.
Foredraget er en åben forelæsning på kursus for
Innovation & Iværksættelse, der afholde på K.U.
i disse dage. Se mere på
www.kruckow.com
Med venlig hilsen
Henrik Kruckow
Kruckow Consulting

KORET PARADOX
søger nye medlemmer. Vi er et ambitiøst
amatørkor der øver onsdag aften nær Kbh’s Ho-
vedbanegård.
For flere oplysninger se www.paradox.suite.dk
eller ring 44 94 36 54

MEDICINSTUDERENDE SØGES
M/K lægestuderende med faglig interesse for
psykisk lidelse søges (frivillig el. betalingsbasis)
som støtte/ kontakt for skizofren kvinde i 30’erne
under uddannelse.
Varighed: Nu og da efter gensidig aftale.
Bopæl: Hellerup
Henv. Tlf.: 48 39 15 92
Med venlig hilsen
Bente Heltoft

STUDIET & ANNONCER
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F.A.D.L
FADL�S GRUPPEFORSIKRING
FOR ÅR 2000
Nedennævnte brev er søndag den 14.
november og mandag den 15. november
1999 udsendt til samtlige medlemmer
af FADL, som er omfattet af
forsikringsordningen!!

”VEDRØRENDE FADL’S GRUPPEFORSIKRING
FOR ÅR 2000:
Som meddelt i skrivelse af 15. september l999 over-
går FADL’s gruppeforsikring til Codan pr. l. januar år
2000.
./. Vedlagt fremsendes forsikringsbetingelser
for Familieforsikringen, benævnt FA3-FADL, samt
forsikringsbetingelser for ”Kollektiv ulykkesforsik-
ring FADL”.

Hvis du tidligere har været omfattet af gruppe-
livsforsikringen fortsætter denne
./. uændret efter l. januar år 2000. Det frem-
går af vedlagte ”forsikringsbevis”, hvilken forsikrings-
dækning du vil være omfattet af i år 2000.

Forsikringsbeviset er dog først gældende, når sekre-
tariatet har modtaget den indbetalte forsikringspræ-

HVOR FINDER DU FADL�S SE-
KRETARIAT ?
Adresse: Panum Instituttet,
Blegdamsvej 3, afsnit l. � 2. sal rum 20
TLF. 35 39 26 41- FAX 35 39 26 05

DAGLIG ÅBNINGSTID:
MANDAG   TIL  TORSDAG
10.00 – 12.00  + 13.00 – 15.00
FREDAG TIL KL. 12.00

SEKRETARIATETS ANSATTE:
ANETTE PETERSEN      AP@FADL.DK
LINDA EDSLEV              LE@FADL.DK
 TORBEN CONRAD         TOC@FADL.DK

mie. Til orientering kan det meddeles, at sekretaria-
tet først modtager oplysninger om indbetalingen 5 –
7 bankdage – efter den reelle indbetaling, dette er
bl.a. grunden til den relative korte betalingsfrist.

./. Som det fremgår af vedlagte girokort, er
betalingsfristen fastsat til den 26. november l999.

Hvis du har valgt ikke at returnere den tidligere
udsendte svarkupon, er din forsikring omdannet til
den Codan-forsikring, der tilnærmelsesvis svarer
bedst til din eksisterende forsikring.

I den tidligere fremsendte forsikringsbrochure var
nævnt, at bagageforsikringen var dækket med max.
300.000 kr. – dette er ikke korrekt. Dækningen ud-
gør 10% af forsikringssummen for indboforsikringen.
(Læs afsnittet i forsikringsbetingelserne).

Ny forsikringsbrochure kan afhentes på sekretaria-
tet efter den 22. november l999”.

Med venlig hilsen f. FADL’s sekretariat”

HVIS DU IKKE HAR MODTAGET OVENNÆVNTE
BREV I LØBET AF ET PAR DAGE, SÅ RING TIL
SEKRETARIATET!
35 39 26 41.

FADL modtager ikke automatisk adresseændringer,
så husk at give besked hvis du har ændret adresse !!!

Hilsen fra FADL’s sekretariat
Anette og Linda

Vagtbureauet

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen:8/11-1999 �   14/11-1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 6 5 9 3 4 13 7 47
udækket 0 0 2 0 0 0 0 2 4
15-23
bestilt 14 9 10 7 11 9 9 69
udækket 0 0 4 0 0 0 0 4 5,5
23-07
bestilt 18 15 12 8 9 8 11 81
udækket 0 0 4 0 0 0 0 4 5
ialt
bestilt 38 29 31 18 24 30 27 197
udækket 0 0 10 0 0  0 0 10 5
dæknings % 100 100 67 100 100 100 100

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: 8/11 - 1999 � 14/11-1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3 3 3 3 3 1 1
Arbl. Vagter 9 10 10 10 10 5 3 57
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.

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 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: Mandag den 22. November
1999 kl. 12.00 på vagtbureauet.

INDRE ORGANER
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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 hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
kan man også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

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.

Opskrivning på forsøgsbasis !
på grund af stor travlhed med opskrivninger,
forsøger vi at åbne for mere tid om formiddagen
d.v.s. best. 6-10.30 og igen 18-23.

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

Navneskilte !
Der er kommet navneskilte til alle nyindmeldte
fra efteråret 1999.

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN !
Træffetider :
uge 46
onsdag den 17/11-1999 kl. 16.30 -17.30
fredag den 19/11-1999 kl. 14.00 -15.00
uge 47
mandag den 22/11-1999 kl.15.00 –16.00

Ellers er jeg 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.
Jeg har e-mail adresse på vagtbureauet. Du kan
skrive til mig på følgende adresse: 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
Caroline Møller
Vagtchef

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:     Snarest.

SPV- HJEMMEHOLD 1511
søger 1 nyt medlem med start mandag den 29.
november 1999

Vi dækker 8-timers aftenvagter 2-3 gange om
ugen hvor vi passer en 5-årig dreng som
hæmodialyseres på RH og som har brug for vores
fulde opmærksomhed under dialysen og i hjem-
met.
Drengen køres af Falck fra Karlebo (børnehave)
og tilbage til Høsterkøb (hjemme).
Han kan ofte blive akut dårlig og der kræves
derfor grundig observation og et godt samar-
bejde med både familie og personale.

Ansøgningskrav:
- Stor erfaring med mindre børn og so

matiske vagter
- Min. 400 spv-timer
- 4 vagter  pr. måned, også i eksamens

måneder
- Du skal kunne tage vagter fra mandag

den 29. november 1999

Yderligere oplysninger: Fås hos Nassir på tlf.
35 87 40 13

Ansøgningsfrist :  Fredag den 19. november
1999 kl. 12.00 til VB.

HJEMMEHOLD 4605 I KØGE
(ØLSEMAGLE)
søger 1 ny ventilatør til start januar 2000

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

Vi passer en 10-årig tracheostomeret dreng, der
er multihandicappet 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 drengen overalt, og forventer derfor,
at du er:

- Ventilatør med 150 timer bag dig
- Indstillet på at blive længe på holdet
- Fleksibel og indstillet på at arbejde alle

måneder
- Kan tage minimum 5 vagter pr. måned

alle måneder
- Indstillet på at indgå i et tæt samar

bejde med familie, skolelærere og pæ
dagoger

- I stand til at afholde to lønnede følge
vagter i december samt kan deltage ved
vores holdmøde den 25. november 1999
kl. 18.00

- Kan tage vagter fra 1. januar 2000

Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære
til gengæld!

NB! Nytårsaften og dagvagten den 1. januar 2000
er dækket.

Ansøgningsfrist: Onsdag 24. november 1999
kl.12.00 på Vagtbureauet.

Eventuelle 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 eksamens
måneder

· 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: Mandag den 22. nov. 1999
inden kl. 12.00 på vagtbureauet.

INDRE ORGANER
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KATOLSKE MEDICINSTUDE-
RENDE

Sammenslutningen af Katolske Studenter holder fore-
dragsaften onsdag d. 1. December om Læger uden
Grænser.
Stud. med Marie Louise Nørdam kommer og fortæl-
ler om ideologien bag organisationen og om hvilke
projekter der er gang i nu. Du kan desuden få at vide
hvad denne nødhjælpsorganisation kan bruge medi-
cinstuderende til.
Foredraget finder sted i SAKS’ lokaler som du finder
i Westend 13 klokken 1930.

Har du spørgsmål kan du skrive til
studenterpræst: p. Anders Baadsgaard Jensen OFM
conv.
e-mail:ABJ@saks-dk.org eller
Philip Ryom
e-mail: ryom@mdb.ku.dk
se ellers: www.saks-de.org

STIFTENDE GENERALFORSAM-
LING I PANUM´S FRILUFT-
FORENING (PAF)

Der blev onsdag d. 3/11 afholdt stiftende generalfor-
samling i Panum´s Friluftforening (PAF)

Mødet kaldes til orden og Bjørn (4.sem
Medicin)vælges til ordstyrer.
Bjørn konstaterer de fremmødte har reageret på
opslag om stiftelsen af foreningen, og at mødet er
lovligt indkaldt.
Dagsorden dikterer valg af:
Formand : Bjørn Resike(4.sem Medicin)
Næstformand og formand for PAF´s jagtafdeling :
Thomas (4.sem medicin)
Kasserer : Mikkel Hansen (4.sem medicin)
Turforeningsformand: Thomas (4.sem medicin)
Formand for fiskeriafdelingen: Ej mødt, og dermed
endnu ubesat
PR: Carsten Budolph (3.sem odont)

Det vedtages at de fremmødte vil udgøre den beslut-
ningsdygtige bestyrelse i foreningen, samtidig at alle
møder er åbne for alle intersserede, fortrinsvis til-
knyttet Panum.
Bestyrelsen beslutter, at det ikke anses for nødven-
digt at afholde seperate bestyrelsesmøder, før med-
lemstallet overstiger 30.

De fremmødte bliver enige om at PAF´s formålspa-
ragraf skal lyde: PAF ønsker at skabe et aktivt studie-
miljø, i samspil mellemde studerende og naturen.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for medlemskab
af PAF til kr. 50 ,- pr. semester.
Dermed vedtages det også at det enkeltstående krav
der er for medlemskab i PAF, er indbetaling af kon-
tingent. Nærmere betalingsmetoder vil tilgå.
Det ved tages at det ikke anses for nødvendigt at
have mere frekvente møder end ét møde hver anden
måned, under den forudsætning, at der naturligvis
holdes møder skulle nødvendigheden opstå. Dermed
underforstået, at skulle et arrangement kræve det.
Arrangementer afholdt af PAF, vil være åbne for
alle, der vil dog være fortrinsret for medlemmer, og

KRISTNE MEDICI-
NERE!

Arrrghh, vi er sent ude...
Onsdag d. 17.11.99 samles vi ved
Maria Nielsen kl. 19:30
Jesper Brochmanns gade 2, 3.tv.
Alle er velkommen!

Kontaktperson:
David: Straarup@mdb.ku.dk

GIM PRÆSENTE-
RER:
Foredrag om Kinesiologi med
kinesiolog Lena Jørgensen
som gæst.
Centrale emner for kinesiologi
vil blive behandlet, såsom:
de 14 meridianer * aura  *
Chakra  * muskeltest * prak-
tisk demonstration *
Så: ligner du et spørgsmålstegn når ordet Kinesiologi
dukker op, kan du komme og forøge din viden torsdag
d. 25/11 kl. 1600 i GIM´s lokale 1.2.9
Vel mødt!
GIM starter op med at holde diskussions møde om
alternativ medicin. Til mødet onsdag d. 1.dec bliver
det emnet Kinesiologi. Udgangspunktet for diskus-
sionen kommer til at være en artikel, som i løbet af
ugen i flere exemplarer hænges op uden for GIM´s
lokale overfor mdb-datasalen.
Vi starter med omkring en times debat om Kinesiologi,
efterfulgt af videre planlægning af bl.a. foredrag,
kurser og mulige ekskursioner.

ikke medlemmer betaler en merpris på kr.50,- for
turdeltagelse.

Næste mødetao fastsættes til Onsdag d. 15/12 kl.1600
i ”klubben”. Indkaldelse og dagsorden vil være at
finde i MOK og på opslag.

Mødet hæves.

Basisgrupper

BOGNYT

Makroskopisk anatomi
Matthiessen & Ole William Petersen:
 Regionær Anatomi
5. udg., 1999, 199 s., hft.
Kr. 275,75

Den nye udgave er nu på hylderne med bl.a. 56
nytegnede illustrationer heraf en del i farver.
Medicin
Medicinsk kompendium – lommehåndbog
Den nye udgave, som har været annonceret længe
– og med mange forventede udgivelsestidspunkter,
er endnu engang blevet udsat. Forlaget meddeler
nu, at de forventer at barsle engang i første kvar-
tal 2000.

Med venlig hilsen
UNIVERSITETSBOGLADEN
WWW.UNIVERSITETSBOGLADEN.DK

Bogladen
fissefissefissefissefissefissefissefissefissefissefissefisse

RUSVEJLEDERE FRA SOMME-
REN 1999

Grundet julekaos ved vi allerede på nuværende tids-
punkt at ambassadøren bliver forsinket, hvorfor re-
ceptionen er udskudt til kl. 17. (tirsdag d. 30. novem-
ber i festlokalet på Rigshospitalets kollegie)

Aftenens program er som følger:

17.00 Gæsterne ankommer
10.10 Dørene lukkes!!
15.15 Velkomst v. ambassadøren
30.30 Findemadder, fedtemadder, find en pinde-
mad, pil en finnemad, pind en finnemand, fedt en
madpind...
40.40 Fri leg under temaet ”slip din indre recep-
tionist løs”.
45.45 Afgang til Panum m. politiescorte
19.00 SCHNAAPPSCH.

Husk at købe billet til julefrokosten hos 1. Sem. HR.

fissefissefissefissefissefissefissefissefissefissefissefisse

Rusnews

Digt
Der var engang I bragte et digt eller to i hvert MOK,
Beklageligt at I er gået fra den idé.
På trods håber jeg, der er plads til et mere.

Vi vil, her på MOKredaktionen, hellere end gerne bringe
masser af digte i MOK, men da det har været lidt sløvt
med digtelysten blandt vore læsere, er det desværre
ikke det store vi har kunne bringe.
Men vi prøver igen, og må dette digt inspirere vore
læsere til selv at fatte pennen og sende os resultatet.
MOK/Kris

14. November 1999.
Blodet i mine Årer skriger,

raser i min Krop som en Tiger.
Mit Hjerte pumper, som aldrig før,

lad Dig være den Sidste, før jeg dør!
Du kaster med Blik, der rammer som Lyn,

mine Øjne brister, jeg mister mit Syn.
Frem for mig, vælger du en Anden,

jeg fanger mig selv, i et Værk af fanden.
Jeg spøger til Gud, hvorfor lige mig?
Spøger mig selv, hvorfor denne Leg?
I mit Sind, dukker kun et Svar op.

Et svar med Punktum, der siger Stop,
for al den Smerte, som du har forvoldt,
på mit Hjerte, som nu er blevet koldt.

På trods af dette, siger Du „hej“,
forvent ikke Svar, ikke fra mig.

INDRE ORGANER & NOGET
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Program for efteråret '99:

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.

Filmen starter klokken
20.07... præcis

Dørene åbner allerede
klokken 19.30... præcis

Det er historien om et gensyn mellem de to venner Ossy og
Jimmy. De har levet det hårde liv i København og Bangkok
sammen, indtil Jimmy en dag besluttede at stå af.
To år efter mødes de igen. Gensynet slår gnister, og de bliver
begge kastet ud på et vildspor, der fører dem helt til kanten af
afgrunden.

Medvirkende:
Nikolaj COSTER WALDAU (Ossy) blev færdiguddannet på Sta-
tens Teaterskole i 1993. på film debuterede han, og slog igen-
nem, med Bornedals "Nattevagten" (1993). Han har prøvet
lykken i England, hvor han i London har boet fast et par år.
Snart vil hans første engelske film kunne ses, nemlig "Bent".

Mads MIKKELSEN (Jimmy) hører også til den nye genera-
tion af blomstrende danske skuespiltalenter. Som Waldau har
han sin daglige gang på mere eller mindre undergrundsteater-
scener. Det store gennembrud på film kom som "Franckes"
makker i Nicolas Refns "Pusher". I øjeblikket er han i gang
med forberedelserne til Refns "Bleeder".

Varighed: 95 min.
Produktionsår:1998

Vildspor

INDRE ORGANER
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THE MATRIX
Torsdag d. 25. november 1999
Premiere på Surround-Sound!!

På næste torsdag har
filmklubben P8'n æren af at
indbyde til premiere på vores
nye lærred og surround-sound
anlæg. Dette gør vi i bedste stil
med den teknisk mest
imponerende film nogensinde:
The Matrix.
Der afholdes 2 forestillinger
samme aften,

Klokken 20.00 og 22.30 !!
NB! Da vi har 120 pladser med den gode lyd pr. forestilling
viser vi filmen to gange. Vi åbner døren klokken 19.30 og
de første 120 personer får pladser til 20.00-forestillingen.
Hvis du er en af de  "uheldige", der ikke får plads kl.
20.00 kan du nyde en stille øl i køsseren, og glæde dig til
22.30, hvor DU skal opleve den STORE lyd! Baren er åben
efter 2. forestilling.

Jesper Søe i gang med at lodde en af de ca. 50 kabler der
forbinder komponenterne i surround-anlægget.

HVAD ER SURROUND SOUND?
Med P8'ns nye surroundsystem har vi mulighed for at vise film i Digital
Surround Sound. Digital Surround ligger kodet i 6 lydkanaler i stedet for
2 kanalers stereo. Disse kanaler fordeler sig på 2 frontkanaler (venstre +
højre), en centerkanal (forrest i midten), 2 bagkanaler (venstre + højre) og
en subwoofer (til de store eksplosioner!). 6-kanalers surround lyd giver
film en helt ny lyddimension, der føles som at være midt i filmens hand-
ling. Dette kan ikke beskrives. Kom selv og oplev det til premieren og
bliv overbevist!

P8´n takker alle der har været med til at gøre Surround Sound systemet til en realitet. Uden økonomisk støtte havde det
ikke været muligt for Filmklubben at investere i et lyd-anlæg af denne kaliber.
Vi har modtaget stor støtte fra:

Studenter Klubben Københavns Kredsforening
- FaDL

FILMKLUBBEN


