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STUDENTERKLUBBEN
KØBER
LÆGENS
BORD!
Det lykkedes
MOKs fotograf at
tiltuske sig dette
billede da
Studenterklub-
bens møbel, Johan
P. fik overrakt Læ-
gens Bord af Peter
Qvortrup Geisling.
Og så betalte
klubben kun 10.000 kr. for det.
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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: 2000
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 17 , årgang 32 udkommer

Torsdag:
16.30 Billetsalg til årets første semfest i
Klubben. HUSK STUDIEKORT!

Fredag:

Lørdag:
22.00 Semesterstartsfest i klubben.
HUSK BILLET. ELLERS KOMMER DU IKKE
IND!

Søndag:
"Åh mit hoved var det morgenen, der kom,
har det så elendigt føles fuldstændigt som
om, at et samlet Christiansborg holder
møde i mit hår" MC Einar

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE
15.00-15.10 Absolut sidste chance for at få
penge fra bogmarked på MSR

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000

16.00 SATS holder foredrag i AUD E i
Te i lum
19.30 IMCC holder møde i 1.2.7a
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Lederen
HEY PRETTY RUS-
VEJLEDER. ARE YOU
GONNA GO MY WAY?
96 medicinstuderende får i denne uge besked på, at
de kan droppe alle ferieplaner i august måned. De
skal på Panums helt egen svar på docusoapen Guide-
skolen, godt nok ikke beliggende ved Middelhavet,
men Marienlyst er nu heller ikke at kimse af, der i
august.
Lad os starte med at slå en ting fast, medicinerrust-
uren er en af , hvis ikke den bedste på Københavns
Universitet.
"Det kan man læse alle steder", som Dansk Folke-
parti's Mogens Camre ynder at sige, når han virkelig
skal virke slagkraftig.

Et flertal af vejlederne yder da også en jætte indsats
både før, under og efter strabadserne i august. Og de
gør det til en løn, der er den laveste på denne side af
Elfenbenskysten.
Men for en mindre gruppe af plattenslagere og
lykkeridere er rusvejledning ikke andet en fribillet
til at bidrage med absolut ingenting. Og interessen
for den enkelte rus, der starter kan ligge på bagsiden
af en 25 ører. Lige medmindre vedkommende har
blond hår og et forrygende patværk.
Der skal være plads til øl, fest og hornmusik, når
man er rusvejleder, men er det, det eneste man
virkelig brænder for, så er der rigtig dejligt på Ibizia
i august.

MOK-red/Jon

MOK er igen på
WWW
Vi har fået løst vores
problemer med web
udgaven af MOK
Du finder os på:
www.studmed.ku.dk/mok
allerede tirsdag morgen

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 NR. 8/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT DEN 10.JANUAR 2000 KL.
15.15.

Tilstede:  Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Svend
Larsen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl.
Niels Bækgaard (NB), ovl. Gunnar S. Lausten (GL),
ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Thomas Lind (TL) ovl.
Steen Larsen (StL), lektor, dr.med. Jørgen Hede-
mark Poulsen (SFM)  stud.med. Arash Afshari (AA),
stud.med. Rune Mogensen (RM),  stud.med. Dan Fuglø
(DF), stud.med. Mette Marklund (MM),  stud.med.
Iben Spanggaard (IS), Henriette Petersen (HP),  se-
kretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lisbeth W.
Jensen (LWJ)
Afbud fra: Ovl. Lene Wallin,  sundhedsfaglig vicedi-
rektør Jens Kr. Gøtrik,,.stud.med. Ghulam Khan Nabi,
stud.med. Christina Engel.
Indbudt til mødet er lektor, dr.med. Jørgen Hede-
mark Poulsen (JHP), der indledningsvis orienterer
om konklusionerne fra temadagen på Kollekolle den
16.11.1999. SFM vil følge op på de her indgåede
aftaler i samarbejde med Klinikudvalgene, Kvalitets-
udvalget og de undervisende afdelinger, bl.a. ved
regelmæssige besøg på undervisningsafdelingerne og
centrale evalueringer m.v. – Der skal udarbejdes
forslag til et centralt 5. Punkts skema, som via SFM
udsendes til Klinikudvalgene og studenter på 7., 8.,
9. og 13.semester. Tutorer på 7. og 8.semester  på-
lægges at få evaluerings skemaer retur fra studen-
terne som en forudsætning for godkendt klinisk kur-
sus. Det er tanken, at Kvalitetssikringsudvalget del-
tager i et Klinikudvalgsmøde inden for de næste
måneder. JHP forlod mødet kl. 16.00. – Tutoropgaver
behandles endvidere under pkt. 5.
1.    Godkendelse af dagsorden: Godkendt.,
2.   Godkendelse af referat nr. 7/1999:  Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:  a) Oriente-
ring om samtale med professor Knut Aspegren, LKF,
vedr. forskellen mellem kursus i samtalemetodik og
case-baseret undervisning. Førstnævnte kursus af-
holdes på LKF h.h.v. 17.03., 23.03, 30.03 og
06.04.2000 for 14 deltagere som tidligere meddelt. –

b) Orientering om forslag til fælles program for
skadestuekapaciteten i HS og  Københavns amt på 7.
& 8.semester efter at kapaciteten i HS-området er
blevet reduceret i forbindelse med nedlæggelse af
skadestuer i HS. Studenterne i Kbh. amt finder ideen
dårlig, idet det vil gå ud over amtets egne studenter,
ligesom det kræver, at studenterne skal have kend-
skab til de enkelte sygehuses daglige arbejdsrutiner
for at fungere hensigtsmæssigt. – Efterfølgende har
Klinikudvalget Rigshospitalet meddelt, at man indtil
videre har løst problemet inden for HS-området.
4. Meddelelser fra studenterne:  a) Arash
omdelte notat af 10.01.2000 vedr. nogle uheldige
episoder omkring afholdelse af klinikker og eksamen
på 12.semester i efteråret 1999. – Studie-
administrator Leif Nielsen og samtlige professorer
og kliniske lektorer tilskrives herom. – b) Fordeling
af studenter på 7. & 8.semester på medicinsk afd. E,
KAS Herlev. Studentergruppen finder, at der gene-
relt bør være flere studenter på med. Afd. E 105,
E107 og E112, da der er rigelig  med kapacitet og
tutorer på de enkelte afdelinger. Sekretariatet hen-
ser hertil ved fremtidig fordeling af studenterne,
hvilket bevirker, at der bliver ledig kapacitet på
medicinsk afd. B, C og L ved fordeling af kun 12
studenter pr. semester på KAS Herlev. – c) 13.seme-
ster-planlægning. – Studenterne foreslår, at der af-
sluttes med en eksamen efter hvert rul. – Forman-
den meddeler, at Det kliniske Institut arbejder på
sagen p.t. -  d) Fotokopiering af undervisningsmate-
riale m.v. – Mette Marklund fremkom med forslag
fra firma Findata til etablering af et betalingskort
for studenterne ved kopiering af undervisningsmate-
riale. Da etableringsudgiften er meget kostbar un-
dersøger sekretariatet det reelle behov og faktiske
udgifter i forbindelse hermed ved aflæsning af antal
kopier i perioden 01.02. – 30.04.2000.
5. Konkrete sager til drøftelsen: a) Tutor-
opgaver.  Formanden udarbejder forslag til nyt
ansættelsesbrev for tutorer. -  b) 7.semester-plan-
lægning – efterår 2000. – Der blev nedsat et ar-
bejdsudvalg bestående af Niels Bækgaard, Gunnar S.
Lausten, Jan Pødenphant, Arash Afshari og Mette
Marklund . – c)  Undervisning i reumatologi på KAS
Gentofte. Formanden orienterede om en henvendelse
af fra overlæge Hanne Slot Jensen, KAS Gentofte.
Carsten Lenstrup kontakter Hanne S. Jensen med
henblik på at kontakte KAS Glostrup i sagen.
6. Budgetudvalget.  –  Intet
7. Undervisningsplaner – a) Faste klinik-
dage. -  Punktet tages op på næste klinikudvalgs-
møde.
8. Universitetssekretariatet.  Intet.
9. Studienævn for Medicin: (Ref. nr. 14/
vedlagt).  Intet.
10. Eventuelt: - Intet
Mødet slut kl. 17.20 – Næste møde mandag den  14.
februar 2000 kl. 15.15
Referent
Lisbeth W. Jensen  / Birthe Brogaard

VALG AF STUDENTER-
REPRÆSENTANTER TIL
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
KOMMUNE

Kunne du tænke dig at være med til at gøre den
kliniske undervisning bedre? Og er du tilknyttet
Klinikudvalget Københavns Kommune? - Så burde du
stille op til klinikudvalget!
Vi har på det seneste ikke været studerende nok til
at dække de mandater vi har, og vi mister derfor
indflydelse!
• Klinikudvalget er kontaktorgan mellem læ-
rere, studenter og klinikudvalgssekretariatet.
• Udvalget står for den praktiske planlæg-
ning af den decentrale kliniske undervisning, og ta-
ger sig af problemer, der opstår undervejs.

• Det består af 6 studenter og 6 lærere, hver
med en personlig suppleant.
• Vi mødes en gang om måneden, skiftevis på
Bispebjerg og Hvidovre hospitaler.
Interesserede studenter bedes møde op til næste
klinikudvalgsmøde, der afholdes
torsdag d. 2. marts på Hvidovre Hospital, tutorcentret
(afsnit 152). Vi mødes kl. 14.45 - mødet starter kl.
15.
Hvis du er forhindret i at komme den dag kan du
kontakte studenterrepræsentant Søren Prins på tlf.
35 42 43 26, eller prins@postman.dk.
På mødet aftaler vi hvem der skal være ordinære
medlemmer og suppleanter, med mindre vi er så
mange, at der skal afholdes valg.

MOK & STUDIET
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i foråret 2000

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

Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

15 – 16 16 – 19 Lone-Emilie Rasmussen Telefontid aflyst i uge 9

Tirsdag 12 – 13 13 – 16 Christian Heilmann

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen

Torsdag 15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 10 – 11 11 – 14 Camilla Götzsche

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian
Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORETS HJEMMESIDE:

Klik ind på: www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st, hvis
du vil vide mere om
følgende emner: Eksamenstilmelding, lægeløfte,
download studiehåndbog og
lektionskataloger, hvornår der udsendes eksamens-
breve til eksamen, diverse
nyttige oplysninger fra og om eksamenskontoret,
vores nyhedssektion (hvor vi
skriver, når der ophænges karakterer, sendes
eksamensbreve, holder fri og er
til møde m.m.) links til SU-styrelsens, Lægeforenin-
gens, Sundhedsstyrelsens
hjemmesider og meget mere.

Venlig hilsen

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

FØR DET ER FOR
SENT!
I det forgangne semester blev 8 stude-
rende indstillet til udskrivning, fordi de
ikke opnåede dispensation til endnu et
eksamensforsøg.  Heriblandt var også
studerende som ikke opnåede dispensa-
tion 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 sikker på
at være tilstrækkeligt forberedt før du
kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks i studievejledningen,
hvis der er risiko for at du kommer ud i
sådanne eller ligende problemer !

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT

25. FEBRUAR 2000 ER SIDSTE
FRIST FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER

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

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

-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect.
vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2000 fredag den 25. februar.
Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede
situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-

des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og iøvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet vejledningen, der skal følges for at give
en smidig og hurtig sagsgang.

ORLOV, SEMESTER FRI
ELLER HVAD ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?
Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.
Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og
rettidigt) til det ønskede semesters undervis-
ning.
Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først

HAR DU TÆNKT PÅ DET?
Hvorfor steriliserer de nålen,
inden en dødsdømt får sin
sprøjte?
Hvordan ved man at det er på
tide at stemme sin sækkepibe?
Hvorfor skriver man
dødsattester på genbrugspapir?
Hvis 7-11 har åbent døgnet
rundt, 365 dage om året, hvorfor
er der så lås
på døren?
Hvorfor staves palindrom ikke
ens forfra og bagfra?
Hvor hurtig er mørkets
hastighed?
Hvad kalder man en kaffe pause
på en te-fabrik?

STUDIET
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gives, når de eksaminer der er placeret efter 1. år er
forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan
kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel,
værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovs-
reglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af forsider i forårs-
semesteret 2000 er følgende:
OSVAL I - mandag den 28. februar 2000
OSVAL II - mandag den 28. februar 2000

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
http://www.sund.ku.dk/Medicin
STV.htm

Med venlig hilsen
Studievejledningen

skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
Tidsfrister.
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år til
fase II inklusive orlovsperioder, uret tikker altså
videre selvom du har orlov.

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

Fase I
OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

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

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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

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.

VEDR.: BYTNING AF FORELÆS-
NINGER I MEDICIN OG KIRURGI
- 12. SEMESTER, F 2000

Torsdag d. 17.02 kl. 08.15 - 09.00 „Iskæmi af tarm og
nyrer“
forelæser Torben V. Schroeder
Torsdag d. 06.04 kl. 08.15 - 09.00 „Kir. infektion/
antibiotisk profylakse/aseptik“
forelæser Lars Bo Svendsen

Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER FORÅR 2000

Opgave 1, der er en individuel opgave, udleveres ved
forelæsningen onsdag den 23. februar. Opgaven kan
afhentes her på Afdeling f. Medicinsk Videnskabs-
teori. Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor
lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres den 10. april
til din eksaminatorielærer.
M.v.h. Kirsten <Kjær

Fase II fortsætter på næste side

STUDIET
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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,
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   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 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.

Kurser i LKF i foråret  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
220200 16.00-17.30 Kateter 2. februar 2000
220200 18.00-19.30 Kateter 2. februar 2000
240200 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
240200 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
290200 16.00-17.30 Kateter 2. februar 2000
290200 18.00-19.30 Kateter 2. februar 2000
020300 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
020300 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
090300 16.00-17.30 Kateter 9. februar 2000
090300 18.00-19.30 Kateter 9. februar 2000
160300 16.00-17.30 IV-adgang 16. februar 2000
160300 18.00-19.30 IV-adgang 16. februar 2000
230300 16.00-17.30 Kateter 23. februar 2000
230300 18.00-19.30 Kateter 23. februar 2000
300300 16.00-17.30 IV-adgang 1. marts 2000
300300 18.00-19.30 IV-adgang 1. marts 2000
060400 16.00-17.30 Kateter 8. marts 2000
060400 18.00-19.30 Kateter 8. marts 2000
110400 16.00-17.30 Sutur 8. marts 2000
110400 18.00-19.30 Sutur 8. marts 2000
130400 16.30-19.00 Gynækologi 15. marts 2000
180400 16.30-19.00 Genoplivning 15. marts 2000
250400 16.00-17.30 Sutur 22. marts 2000
250400 18.00-19.30 Sutur 22. marts 2000
270400 16.30-19.00 Genoplivning 29. marts 2000
020500 16.00-17.30 Sutur 5. april 2000
020500 18.00-19.30 Sutur 5. april 2000
040500 16.30-19.00 Genoplivning 5. april 2000
090500 16.00-17.30 Sutur 12. april 2000
090500 18.00-19.30 Sutur 12. april 2000
110500 16.30-19.00 Genoplivning 12. april 2000
160500 16.30-19.00 Gynækologi 19. april 2000

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage ml kl. 15-
20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen er sat
til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby ved eventuelle afbud. Hvis man har
tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for deltagelse
i øvrige kurser resten af semesteret!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Studietilbud
SYMPOSIUM

Signaling 2000 - advances in signal transduction of
hormones, growth factors, neurotransmitters and
chemokines

Tuesday, 29. February, 2000. 13.00 �
17.30.
Lundsgaard Auditorium,
Panum Institute, Blegdamsvej 3B.

The Symposium is generously sponsored by Dynal A/
S, Medinova Scientific A/S and Research Center for
Growth and Regeneration

Chairman:  Steen Gammeltoft
Program:
13.00 – 13.10 Steen Gammeltoft, Department of
Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital, University
of Copenhagen. Introduction.
13.10 - 13.50 Thue Schwartz, Department of
Molecular Pharmacology, University of Copenhagen.
Viral piracy of 7TM ‘orphan’ receptors and lig-
ands - in vivo structure-function based drug
development.
13.50 – 14.30 Moosa Mohammadi, Department of
Pharmacology, New York University. Molecular Ba-

sis for FGF receptor Dimerization, Activation and
Specificity.
14.30 – 15.10 Doriano Fabbro, Novartis, Basel,
Switzerland. Inhibitors of Signal Transduction as
Anticancer Strategy
15.10 – 15.30 Coffee break.
15.30 – 16.10 Søren Brunak, Center for Biological
Sequence Analysis, The Danish Technical University.
Neural network methods for prediction of
phosphorylation and glycosylation sites in
intracellular proteins.
16.10 – 16.50 Gunnar Nordstedt, Department of
Molecular Medicine, Karolinska Instituttet, Stockholm,
Sweden. Towards an understanding of tissue
specific growth hormone actions.
16.50 – 17.30 Jens C. Brüning, Department of
Internal Medicine, University of Cologne, Germany.
Use of conditional knockout mice to dissect the
pathophysiology of insulin resistance.

Abstracts - see BioZoom. 2000; vol. 3, no. 1. or
www.biokemi.org

ESP &  PARAPSYKOLOGI

Gruppen for Integreret Medicin (GIM) arrangere fore-
drag om parapsykologi og ESP (Extra Sensory Per-
ception)
v. Scott Hill d.7/3-2000

Parapsykologi er videnskabelig forskning i bl.a.

PK (Psyko Kinese): direkte mental påvirkning af fysi-
ske objekter

ESP, der dækker over:
 - Telepati: direkte kommunikation mellem to menne-
skers sind
 - Clairvoyance: evnen til at opnå information om
ting der kigger uden for de normale sansers rækkevidde
 - Prekognition: evnen til at opnå information om
ting der ligger i fremtiden

Scott Hill, der er amerikansk atomfysiker og bor i
København, vil give en introduktion til det spæn-
dende forsknings område parapsykologi. Scott Hill
skrev 1982 bogen ”Parapsykologien I Dag”. Han har
i mange år beskæftiget sig med, og forsket i bl.a.
parapsykologi, alternativ medicin og bevidstheds
forskning.
Noget af den videnskabelige forskning, der findes på
området vil blive gennemgået, og desuden vil forhol-
det mellem medicin og parapsykologi blive berørt.

Foredraget afholdes tirsdag d. 7. marts 2000 kl 16.00,
på Panum instituttet i lokale 1.2.34 (kemigangen),
og er åbnet for alle interesserede.
GIM

STUDIET
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HUMANBIOLOGI

INVITATION TIL HUMANBIOLOGI-
UDDANNELSEN�s
ÅBENT HUS TORSDAG D. 24.
FEBRUAR 2000  KL.15.00
DAM AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET
 BLEGDAMSVEJ 3
 2200  KØBENHAVN N

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

På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologi-
uddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og
human patofysiologi) samt en række metodekurser
og naturvidenskabelige redskabsfag f.eks. molekylær-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksi-
kologi, forsøgsdyrskundskab, medicinske billed-
teknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotop-
teknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på et
universitetshospital. Studiet afsluttes med et spe-
ciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års

KÆRE INTERNATIONALE
KONTAKTPERSONER (OG
ANDRE)

Hermed en hasteorientering - tilmeldingsfrist er eks-
traordinært udskudt til
18. februar kl. 10.30.

Informationsmøder om Leonardo da Vinci II.
ACIU afholder tre informationsmøder om det nye
Leonardo da Vinci program,
hvor de gennemgår indhold, ansøgningskrav og be-
tingelser.  Møderne henvender
sig også til de videregående uddannelsesinstitutio-
ner. Møderne afholdes
således:
Tirsdag den 22. februar 2000 i København,
Ingeniørforeningens Mødecenter,
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V,

varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse inte-
greret med og i forlængelse af specialet, men der er
selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-
uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og
udviklingsopgaver med humanbiologisk relevans i den
private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare)
eller i den offentlige sektor (sundhedsvæsen, miljø-
sektor, universiteter).

Torsdag den 24. februar 2000 i Kolding, Hotel Kolding-
fjord, Fjordvej 154,
6000 Kolding,
Mandag den 28.februar 2000 i Aarhus, Aarhus
Kongreshus, Amaliegade 23, 8000
Aarhus C.
Møderne vil foregå kl. 9-13 og slutter med efterføl-
gende frokost. Deltagelse
koster 150 kr for frokost og det praktiske arrange-
ment.
Tilmelding senest fredag den 18 februar 2000 kl.
10:30 til Birtha Theut på
Tel.: 39271922 eller pr. e-mail: aciu@aciu.dk .
Husk at angive navn, organisation samt hvilket møde
det drejer sig om.“
Med venlig hilsen

Karin Klitgaard Møller
Bente B. Pedersen
Tlf. 35 32 39 09
Tlf. 35 32 39 02
E-mail: kkm@adm.ku.dk
E-mail: bep@adm.ku.dk
Det internationale Kontor
Fiolstræde 24
P.O.B. 1143
1010 København K
Fax 35 32 39 00

ENDELIG ER DEN HER!!

En brugbar lærebog i immunologi på
dansk.
3. udgave af FADL�s forlags
immunologibog er godt nok som sine
forgængere skrevet af utallige
forfattere, men denne gang har
hovedredaktøren gennemlæst hele
manuskriptet og koordineret således
unødige gentagelser undgås.
Dette bevirker at bogen fremstår som
lettere forståelig og aldeles mere
brugbar.

Kan varmt anbefales!!!
anmeldelse af Henrik Boye Jensen, 7.
semester, Odense;

Bogannmeldelse
IMMUNOLOGIBOGEN
3. udgave fra FADL´s Forlag
hovedredaktør; Klaus Bendtzen
3. udgave, 2000, 440 sider kr. 625.-
(intro indtil 1/4; kr. 525.-), ISBN:
87-7749-249-8
Besøg www.fadl.dk/forlag og se
bogen inden du køber den!

KÆRE BRUGERE,

I den nærmeste fremtid vil I bemærke en række
ændringer i Panum Kantinen. De fleste vil være at
finde i Satellitkantinen. Ændringerne omhandler
åbningstid og udbud; men også en række andre små-
sager.

I Satellitkantinen vil åbningstiden blive omlagt til
to timer omkring frokost. Desuden vil vi ændre selve
udbuddet mod et mere udsalgspræget. Med andre
ord bliver Satellitten i fremtiden altså mest bereg-
net til et hurtigt og let besøg.

I Hovedkantinen vil der også komme et par
ændringer. De er lidt mindre og omhandler den varme
mad. Denne vil i fremtiden blive udbudt på en måde,
hvor man i højere grad selv sammensætter sin ret –
hold øje med det.

Hvorfor?
Og hvad er så begrundelsen for alt dette? – Det
kedelige svar er nok velkendt; men ikke desto min-
dre sandt: Økonomien presser. Som de fleste andre
steder på universitetet er de økonomiske rammer

PanumKantinen
anstrengte. Vi gør naturligvis vort yderste for at
imødekomme de behov og ønsker I som brugere til
daglig efterspørger. Vi har være nød til at hæve
priserne på udvalgte varer – heriblandt kaffen, som
vi ellers har friholdt for den slags i lang tid. Bekla-
ger, men der var nødvendigt.

For nu at imødekomme de nævnte ændringer, så
følger vi op med et par forbedringer – der kan trække
lidt i den anden retning: Vi øger bemandingen i Kasse
2 (i Hovedkantinen), og vi sørger for forbedringer af
automaterne – dvs. øget opfyldning, og så snart som
muligt: mønter tilbage over det hele. Herom vil der
komme flere informationer senere.

I nærmeste fremtid, vil vi oprette den moderne ver-
sion af “ris og ros-postkassen”. Dvs. en email med
direkte kontakt til Panum Kantinens studenter-kan-
tine. – Jah, det ér nemlig studerende der driver
kantinen. Og vi vil meget gerne modtage konstruk-
tive tilbagemeldinger fra alle med daglig gang på
Panum.

Vi håber, at I som brugere af kantinen vil have for-
ståelse for de kommende ændringer, og fortsat vil
bruge kantinen.

Med venlig hilsen

Simon Serbian
Formand for kantinens studenterbestyrelse

MOK anbefaler istedet
Restaurant Kong Hans
adresse: Vingårdsstræde 6 1070
København K
telefon: 33 11 68 68
fax: 33 32 67 68
åbningstider:
Mandag-Lørdag 18:00-24:00
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MEDICINSK KOMPENDIUM 14.
UDG.
sælges for ca 800 kr.
Det pågældende kompendium har aldrig været
brugt til eksamens-læsning, og fremstår derfor
næsten ubrugt. Ring og hør nærmere på tlf 35 38
46 80.

FORSØGSPERSONER SØGES!

Frivillige raske forsøgspersoner søges til PET-
og MR-skanning af hjernen Vi søger raske frivil-
lige forsøgspersoner til en række aktiverings-
forsøg af hjernen i Rigshospitalets PET-Forsk-
ningscenter. Med positron emissions tomografi
(PET) kan man beregne hjernens blod-
gennemstrømning regionalt. Dette er en metode
til indirekte at kortlægge hjernens funktion. Med
magnetisk resonans skanning (MRI) kan man
danne billeder af hjernens strukturer og funk-
tion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering
af områder i hjernen, der behandler forskellige
synsindtryk og færdighedsindlæring. Du skal møde
til 1-2 PET-skanningssessioner af 8-24 skannin-
ger pr. gang. Varigheden pr. skanningssession er
ca. 4 timer og honoreres med kr. 500 pr. gang.
Desuden skal du have foretaget en strukturel
anatomisk MR-skanning på Dansk Videncenter
for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af
ca. 1-2  timers varighed (kr. 500).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skannings-
session er 4 timer. Du skal ligge stille i skanne-
ren i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. Der kan
anvendes en af to teknikker. 1. Enten anvendes
isotopen ilt-15 mærket vand, der halveres på 2
min. Denne injiceres via et anlagt plastikkateter
(venflon) i en albuevene.
2. Eller alternativt kulstof 10 mærket kuldioxid,
der halveres på 20 sek. Denne inhaleres gennem
et mundstykke unden anlæggelse af plastik-
kateter.

Til enkelte af vore undersøgelser skal der anlæg-
ges en arteriekanyle i a. radialis under lokal
anæstesi. Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange
den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi
alle modtager.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medi
  cinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte
undersøgelser, så kontakt venligst -
Laborant Karin Stahr, Neurobiologisk Forskning-
senhed, Rigshospitalet
Tlf. 3545 1475

Af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse vil vi
bede dig om kun at ringe tirsdage og torsdage
mellem kl. 9-12 og 13-15.

Med venlig hilsen
Kristin Scheuer
læge, klinisk assistent
Neurologisk afdeling

STUDENTERSEKRETÆR
SØGES TIL KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT

En stilling som studentersekretær ved Klinik-
udvalget Københavns amt er ledig til besættelse
snarest muligt.

Studentersekretærens arbejdsopgaver, der sker
i samarbejde med Klinikudvalget og personalet i
Klinikudvalgets sekretariat , berører primært
studenterfaglige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

- Den praktiske planlægning af de enkelte
semesters undervisning

- Holdsætning og fordeling af de stude
rende

- Tilrettelæggelse af de studerendes
klinikophold

- Tage referat fra Klinikudvalgets møder
1 gang månedlig

Kvalifikationer:

- Du skal være på fase II og tilknyttet
Klinikudvalget Københavns amt

- Du skal have en humoristisk livs
indstilling

- Du skal være initiativtager og evne at
tænke konsekvent i

- planlægningssammenhæng
- Du skal have et godt brugerkendskab til

Word, Excel og Microsoft
- officepakken
- Du skal også have ordenssans

Arbejdstid:
- Arbejdstiden udgør ca. 30 timer pr.

måned fordelt med flest timer i
- januar og august måned samt i

planlægningsfasen. Arbejdstiden kan
- normalt placeres efter eget valg.

Løn: - I henhold til overenskomst
mellem HK og Finansministeriet

Kortfattet ansøgning med navn, adresse, tlf.
nr., studietrin og kvalifikationer indsendes til
Klinikudvalget Københavns amt, Lægetårnet 101,
Herlev sygehus, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev,
senest den 15. marts 2000.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretaria-
tets daglige leder Birthe Brogaard på telefon nr.
4488 3371 eller Klinikudvalgets næstformand,
stud.med. Arash Afshari på E-mail: arash@rhk.dk.

STUDENTERJOB
FADL´s Forlag søger rengøringshjælp lige nu og
her. Du kan starte med det samme. Arbejdstid
ugentlig ca. 4-5 timer uden for kontortiden.
Lønnen er god – frynsegoderne endnu bedre. Vi
er nemlig de medicinstuderendes eget forlag.
Send direktøren en e-mail i dag. Ring ikke.
FADL´s Forlag – Blegdamsvej 30 – 2200 Køben-
havn N.
E-mail: Jan@fadl.dk

TURNUSBYTTE:

HAVES:

VESTSJÆLLANDS AMT MED START 1/9 2000.
HOSPITAL ENDNU IKKE FASTLAGT.

ØNSKES:

H:S ELLER KØBENHAVNS AMT - GERNE MED
START EFTERÅR 2000

HENVENDELSE:

TRINE BOYSEN, tlf: 3581 7656,
trineb@yahoo.com

BAND

Vi er: Guitarist/sanger, guitarist, klaverspiller
og sangerinde.
Vi søger: Trommeslager, bassist og guitarist.
Vi øver fast på Panum én gang om ugen (torsdag
mellem 16 og 20), med mulighed for nedtrapning
i eksamensperioder. Vi spiller pop/folkrock med
halvakustisk lyd. Tidligere banderfaring er ikke
nødvendig, men vi forventer at du er mødestabil.

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

BOGMARKED - SIDSTE
CHANCE

Så har vi atter overstået et bogmarked. Og som
sædvanlig er der nogle der har haft bøger til
salg, men glemt at hente penge og/eller usolgte
bøger…

Disse tilfalder jo egentlig Det Medicinske Stu-
denterråd - det har de skyldige skrevet under på
- men igen vælger vi at forbarme os og give dem
en allersidste chance. Denne bliver

MANDAG DEN 28/2 KL. 15.00-15.10.

Hvis I ikke kan komme i ovennævnte tidsrum,
må I give jeres kvittering til en anden der kan
komme i jeres sted. Og hvis det er helt umuligt,
så kontakt undertegnede, INDEN fristens udløb.
Derefter er det bare ærgerligt.

På MSR’s vegne,

Bue Juvik
35 39 26 66 - 159
arcus@mdb.ku.dk

Annoncer

HAR DU TÆNKT PÅ DET?
Hvis man kvæler en smølf, hvad
farve bliver den så i hovedet?
Hvorfor laver de ikke fly af samme
materiale som den sorte boks, den
holder jo altid?
Hvorfor er ordet forkortelse så
langt?
Hvis majsolie kommer fra majs,
hvor kommer babyolie så fra?

ANNONCER
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KONTINGENTBETALING TIL
FADL
Som meddelt i de sidste par nr. af MOK er
kontingentopkrævningerne - for perioden l. februar
– 31. juli år 2000 - udsendt til alle de medlemmer,
som ikke er tilmeldt PBS (automatisk
BetalingsService). Kontingentet andrager kr. 725,00
og er reelt faldet med 44,50 siden sidste kontingent-
halvår. Betalingsfristen er fastsat til den 1. marts
år 2000.

Er du tilmeldt BetalingsService vil kontingentbeta-
lingen blive trukket på din bankkonto pr. 1. marts
år 2000.

Kontingentfritagelse:
FADL’s repræsentantskab har på sit sidste repræsen-
tantskabsmøde, diskuteret FADL’s regelsæt
vedrørende kontingentfritagelse. Repræsentantska-
bet har besluttet at følgende forhold skal være til-
stede for at opnå kontingentfritagelse.

Erasmus/Nordplus ophold
”Orlov” fra studiet
Medlemskab af anden fagforening.
Bevilling af paragraf 42/43

Tidligere har FADL bevilget kontingentfritagelse til
medlemmer som har opnået et skolarstipendiat, disse
medlemmer har desværre ikke mulighed for at opnå
kontingentfritagelse fremover.

Kontingentfritagelse kan kun bevilges i forhold til
”hele” kontingenthalvår, og bevilges ikke for perio-
der under 6 måneder. Ved kontingentfritagelse er
der ikke mulighed for at være vagtaktiv via
FADL’s Vagtbureau..

Ekstraordinær kontingentfritagelse – oprettelse af
socialfond:
Da enkelte medlemmer i en periode kan være udsat
for ekstraordinære sociale belastede situationer, har

repræsentantskabet besluttet at oprette en social-
fond, hvilket vil sige, at sekretariatet/bestyrelsen
har mulighed for at bevilge kontingentfritagelse i
ovennævnte situationer.

Udmeldelse af FADL
Udmeldelse af FADL kan kun ske med 4 måneders
varighed og til udgangen af et kontingenthalvår.
FADL’s sekretariatet modtager ikke oplysninger fra
Studiekontoret eller andre ”offentlige institutioner”
i forbindelse med ophør på studiet. Husk derfor at
give sekretariatet besked, hvis du ikke længere er
immatrikuleret.

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat

Anette og Linda

FADL

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 14/2-2000 – 20/2-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 9 4 4 2 11 15 8 53
udækket 0 2 0 2 6 0 0 10 19
15-23
bestilt 19 12 17 14 16 7 11 96
udækket 1 0 1 0 0 0 0 2 2
23-07
bestilt 18 11 15 15 19 7 9 94
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ialt
bestilt 46 27 36 31 46 29 28 243
udækket 1 2 1 2 6 0 0 12 5
dæknings % 97 92 97 93 86 100 100

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: 14/2-2000 – 20/2-2000

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 1 1 0 2 2 1 2
Arbl. Vagter 4 2 0 2 6 5 4 23
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
man kan også skrive til os på e-mail adresserne:

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

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

Skattekort.
Husk at aflevere skattekort for år 2000. Har vi
ikke et nyt skattekort for år 2000, skal vi trække
60 % i skat uden fradrag. Sådan er de skattemæs-
sige regler.

Vagtbureauet
Vagtafdelingen!

har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00
til 24.00, men husk,  undgå at ringe mellem
12.00 og 13.00.
SPV-opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

Vagtbureau – postkasse til lønsedler og styrke-
lister
opsat på Panuminstituttet ved K.K.F.’s kontor

Vagtbureauet har fået opsat en postkasse til
FADL vagternes lønsedler og styrkelister.
Postkassen er opsat ved Kredsforeningens kon-
tor på Panuminstituttet. Det skal understreges,
at postkassen kun må benyttes til lønsedler og
styrkelister.

Postkassen tømmes mandage og fredage, begge
dage kl. 08.00

Vær opmærksom på, at der fortsat køres 14-
dages løn i ulige uger. Sidste frist for aflevering
af
lønsedler og styrkelister for en lønperiode er
således fortsat mandag kl. 08.00 i ulige uger.

Baggrunden for postkasse-funktionen er, at det
nye oplag af lønsedler ikke længere kan frem-
sendes portofrit til Vagtbureauet som følge af,
at kontoen for portoudgifter i Vagtbureauets
budget for år 2000 er reduceret.

Udover at benytte postkassen på
Panuminstituttet til lønsedler og styrkelister kan
disse naturligvis
som hidtil afleveres på Vagtbureauets adresse
Blegdamsvej 4.

Altså - fra d.d. skal du være opmærksom på de
nye lønsedler
uden porto betalt.

INDRE ORGANER & VB MEDDELER
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Meddelelser fra Vagtchefen &
Servicechefen

DAGLIG TRÆFFETID:
Gitte
tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline
mandag og onsdag kl. 14.00 til 16.00

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/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen
og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så
vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan stadig skrive til os på følgende e-mail
adresse: glh@fadl.dk og cm@fadl.dk.
Ved først givne lejlighed vil der blive etableret
endnu en e-mail adresse. Mere om dette senere.

Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du
således fra uge til uge følge med i hvilke hold,
der er specialsyet til netop dine ønsker. Adres-
sen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Caroline Møller      &     Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchefer                       Servicechef

VT-II � KURSUS

Dette kursus er et tilbud til alle ventilatører,
der ønsker at specialisere sig i pasning og obser-
vation af respirationsinsufficiente børn, samt børn
og voksne, der passes i hjemmet.

Da der ikke er kommet så mange ansøgere i
dette semester, vil der kun blive oprette 1 kursus-
hold:

 HOLD B Del 1+2        7/4         16.00-19.00
Medborgerhuset, Nørre Alle Del 3            8/4
12.00-18.00        RH, GN  Del 4            9/4         12.00-
17.15        RH, GN Del 5+6      12/4         16.00-
19.00        Medborgerhuset, Nørre Alle.

Ansøgningsfrist:   1.marts 2000
Holdet vil kun blive oprettet, såfremt der er
ansøgere nok.

Behandlingscenteret Tranehaven
søger dispensater

Tranehaven har allerede en del FADL-dispensa-
ter, men skal bruge flere. Det drejer sig om dag-
, aften- og nattevagter året rundt.

Patienterne på Tranehaven er gennemsnitligt
indlagt 28-30 dage og repræsenterer mange typi-
ske medicinske/geriatriske diagnoser og post-
operative problemstillinger. Der er aldrig over-
belægning eller akutte patienter, så der er mu-
lighed for at yde patienterne en samvittigheds-
fuld pleje / omsorg.

FADL-dispensater på Tranehaven bliver regnet
for en vigtig del af personalet. Derfor bliver der
afholdt ansættelsessamtaler og en grundig intro-
duktion.

Der er ingen egentlig ansøgningsfrist. Du kan
enten komme ind på Vagtbureauet eller ringe til
Lone Blach på tlf. 35 24 54 05, hvis du er interes-
seret.

VENTILER - SE HER!
Intensiv Hold 4402 mangler 1 ny til indsupplering
april måned.

Vagt krav er 6 vagter pr. måned.

Permanenthold 4402, på thoraxkirurgisk inten-
siv RH, søger 1 nye ventiler indsuppleret.
Vi er i øjeblikket 17 på holdet, 4 kvinder og 13
mænd, men 3 af os holder op de næste par måne-
der, pga. Barsel og næsten afsluttet studie.
Vagterne ligger på hverdage som aften- og nat-
tevagter, samt lørdag og søndag, hvor vi dækker
dag- , aften- og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede pa-
tienter fra neonatale hjerteoperede over corcnar
by-pass,  klassisk thoraxkirurgiske patienter til
hjerte- lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt  og  selvstændigt og der
arbejdes tæt sammen med afdelingens øvrige
personale, et samarbejde, som gensidigt er me-
get værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at
deltage i afdelingens interne undervisning( mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den alminde-
lige patientovervågning, mulighed for at over-
være operationer, m.m.

For at komme på holdet skal du:
- Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.
- Tage ca. 6 vagter pr. måned (alle årets måne
  der) i et år. Efter et år vil der være mulighed
  for at gå ”på pension”.
- Have bestået Fase 1.

Oplæring i afdelingen:
4 følgevagter; alle er aflønnede.

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

Ansøgningsfrist:  Torsdag  2. marts 2000 Kl. 12.00
for indsupplering i april . Ansøgningsblanket fås
på VB.

Vagtbureauet, fortsat

ÆREDE MEDLEMMER AF AMA
OG/ELLER DET FORGANGNE
�109 MINUS KEMI�.
Så ser det endelig ud til at lykkes! Heldigvis
varer julen lige til påske. Mød glad hos Margit
lør. 26.2.00 klokken 19 medbringende dig selv,
en skærv, eventuelle julerekvisitter (misteltene
kan vi altid bruge flere af), våde varer og la
musica; Mads og Allan medbringer i øvrigt selv
lampeskærm og badedragter; og dem der på in-
deværende tidspunkt evt. endnu ikke har meldt
tilbage til mig medbringer egen madpakke. Kom
og gør vores rygte ære.

FERSK OG NORSK?

Vi vil gjerne hilse på de nye norske stud.med.ene
på Panum, så hvis du kan avse noen minutter til
å drikke kakao, høre litt om ANSA (Association
of Norwegian Students Abroad), få noen tips,
stille spørsmål, eller hvis du bare har lyst til å
snakke norsk og bli forstått, møt opp innerst i
den store Panumkantinen torsdag 2. mars kl
14.05.

Mvh Camilla & Kaja (evt. tlf: 32 88 62 65)

Basisgrupper

Studerendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske selskab

Husk foredraget med thoraxkirurg Henrik Jes-
sen
onsdag den 23. februar klokken 1600 i Aud. E på
LKF (Teilum).
For medlemmer er der gratis adgang, mens ikke-
medlemmer skal af med kr. 10,-.
For at blive medlem og få gratid adgang skal
man betale kr. 30,- per semester.
Læs mere om foreningen på
www.studmed.ku.dk/sats
Her kan du også finde links til en masse spæn-
dende medicinske hjemmesider.

Vel mødt.
Med venlig hilsen

VEDTÆGTER OG
PARAPSYKOLOGI:

GIM mødes onsdag d. 1. marts kl
16.00 i lokale 9.2.3.
I forbindelse med foredraget m.
Scott Hill d.7/3 skal vi også
snakke om hvad i alverden parapsykologi & ESP
er, med basis i en lille ”infopakke” om parapsy-
kologi, der hænger på opslagstavelen uden for
GIM´s lokale
Vil skal også snakke vedtægterne, der blev udar-
bejdet sidst, igennem.
Alle er velkomne til dukke op, nye som gamle……

Venlig hilsen GIM

VB MEDDELER & INDRE ORGANER
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PUBLIC HEALTH I SVING!

Et nyt semester er startet og Public Health er igen
parat til at rykke.
Vi er dog efterhånden nogle gamle hoveder, der godt
kunne bruge en frisk saltvandsindsprøjtning.

Vi tilbyder spændende projekter i Rumænien, In-
dien, Sudan mv. Vi laver forebyggende oplysningsar-
bejde. Vi arrangerer hede diskussioner om aktuelle
sundhedstemaer. Vi deltager i IMCC’s generelle sjov
og festivitas - og det er ikke så lidt!

Så
—Er du rejselysten?
—Vil du gerne ud med studiet i den store verden før
8. semester?
Eller
—Mangler din hverdag et pusterum fra al terperiet?
—Vil du have et mere sjovt semester end sidst?
—Er du interesseret i folkesundhed?
—Vil du blive bedre til at organisere dine ideer om-
kring fælles sundhed  og føre dem ud i livet?

Kan du møde op på IMCC-kontoret man d. 28/2  kl.
19.30 til kaffe og kage, og se hvordan  IMCC’ere ser
ud, og hvad vi snakker om. Vi glæder os til at se
dig!!! Uanset dit semestertrin kan du gøre en forskel
i Public Health!

På vegne af Public Health
Gitte Vernersen

NÆSTE IMCC-MØDE ER

ONSDAG D. 23. FEBRUAR
KL. 19.30
I FADLs MØDELOKALE (1.2.7a)

Dagsorden: (foreløbig)
1) Formalia
2) Grupperne har ordet
3) Landsformanden har ordet
4) Lokalformandinden har ordet

- PR, opslagstavle
5) Kassereren har ordet
6) U-lederprogrammet ved Zimbabwe VCP
6) Forårsmødet d. 17.-19. marts, feedback fra

- madgruppen
- underholdnings- og oppyntningsgruppen
- musik/logistik - gruppen

7)  EOM / Nordisk møde
- brugerbetaling?
- hvad skal folk op og lave?

8) Evt.

ALLE ER VELKOMNE!

VIL DU/I UD OG REJSE MED
STUDIET?

Så har du muligheden for at få et klinikophold I
troperne med PIT.

Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på hospita-
ler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karak-
teriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter
bekendtskab med en lang række tropemedicinske
sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i
den tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været I tro-
perne vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset
studietrin.
Mødet afholdes onsdag d. 1/3-2000 kl. 1900 I FadL´s
mødelokaler (ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Christina og Mor-
ten på tlf. 35353945.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Christina og Morten.

EXCHANGE � GRUPPEN

IMCC Exchange arrangerer klinikophold af 1 måneds
varighed i mange forskellige lande.

Der er pladser tilbage til: Brasilien, Canada, Est-
land, Indonesien, Italien, Catalonien, Ghana, Hol-
land, Italien, Libanon, Rumænien, Schweiz, Tyrkiet…
og mange fler.

For at ansøge om et klinikophold skal du have be-
stået første del af studiet.

NB! Der er en del lande, der også tager præklinikere;
Det vil sige, du skal blot have bestået din anatomi I.

Så: Har du lyst til at prøve din faglighed af, samti-
digt med en STOR kulturel oplevelse er klinikophold
arrangeret med Exchange din mulighed.

Du skal bare huske på at ansøgningsfrist er 3 måne-
der før opholdets start.

For  ansøgning om ophold i juni, juli og august er
ansøgningsfrist d. 15. februar.

Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i
vores kontortid: onsdag16 –18 i lige uger, 12-14 i
ulige uger.

PRAKTIKANT I
TROPERNE
(PIT)
Går du med tanken om
at holde semesterfri i ef-
teråret og ikke rigtig
ved,
hvad du skal bruge tiden til, så er dette måske noget
for dig.
Vi sender medicinstuderende, der har bestået Farma
og Mikro til hospitaler
i Afrika, Indien eller Sydamerika på ophold af 3 - 6
måneders varighed.
Opholdet karakteriseres som et udviddet klinikophold,
hvor du selvfølgelig
vil komme til at stifte bekendtskab med de trope-
medicinske sygdomme, og se
hvordan et hospital i den tredje verden fungerer.
Der er stadigvæk mulighed for at komme til Indien
og Sydamerika til
efteråret 2000. I Indien har vi kontakt til 4 hospita-
ler, hvoraf 3 ligger i
den nordlige del af landet, og det sidste ligger i syd
i nærheden af
Bangalore. For Sydamerikas vedkommende har vi
kontakt til 2 hospitaler i
Montevideo (Uruguay), hvoraf det ene er et børneho-
spital.

Hvis du ikke lige kan overskue at rejse allerede til
efteråret, så er du
velkommen til at søge om et ophold til foråret. Hold
derfor øje med vores
annoncer i kommende MOK.
Er du interesseret i at komme ud at rejse og/eller
har du spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til Christina på tlf. 35353945.

IMCC

FORSKELLEN PÅ KVINDER OG
MÆND

Bemærk at med de nye Drive In-Kontant-Auto-
mater vil du som kunde for fremtiden kunne hæve
kontanter uden at forlade bilen. Instruktioner for
at betjene automaten følger nedenfor.
Læs venligst de instrukser, der passer til dit køn,
og husk dem til når du kal bruge automaten første
gang.
INSTRUKTIONER FOR MÆND
1) Kør frem til kontanten.
2) Rul vinduet ned.
3) Indsæt kortet og tast PIN-kode.
4) Tryk det ønskede beløb.
5) Tag kort, penge og kvittering.
6) Rul vinduet op.
7) Kør.

INSTRUKTIONER FOR KVINDER:
1) Kør frem til kontanten
2) Bak det nødvendige for at få sideruden tæt på
kontanten.
3) Start motoren igen!
4) Rul vinduet ned.
5) Find din taske og tøm hele indholdet på passager-
sædet for at finde kortet.
6) Find din makeup og check din makeup i spejlet.
7) Forsøg at sætte kortet i automaten.
 8) Åben bildøren for nemmere at kunne nå.
9) Indsæt kortet.
10) Vend kortet rigtigt.
11) Find din dagbog i din taske og læs PIN-koden,
der er skrevet på omslaget.
12) Tast koden.
13) Tast "SLET" og tast den korrekte PIN-kode.
14) Tast beløb.
15) Check din makeup i spejlet igen.

16) Tag penge og kvittering.
17) Tøm din taske igen for at finde pungen og put
pengene i den.
18) Put kvitteringen bagerst i checkhæftet.
19) Check din makeup igen.
20) Kør to meter frem.
21) Bak til automaten.
22) Tag kortet.
23) Tøm tasken og find kortholderen og put kortet
deri.
24) Check din makeup.
25) Start motoren igen! Og kør væk.
26) Kør nogle kilometer
27) Slip håndbremsen.

INDRE ORGANER
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Lizzie og Niller vil adoptere en pige fra
Burkino Faso, fordi Niller har mosevand
i sprøjten. Sonny vil også have børn og er
fuld af krudt, men Sus ved ikke rigtig...
Og da begge par endelig venter sig, går
alting galt. På en god måde dog, for så får
Niller da mødt Sus. Og selvom Niller al-
lerhelst vil koncentrere sig om typekøk-
kener, er han ikke ganske blind for den
kønne Sus' ynder.

Censur: Tilladt over 11 år
Længde: 100 minutter
Medvirkende: Sidse Babett Knudsen, Søs
Egelind, Niels Olsen, Sofie Gråbøl

Program for foråret 2000:
24.02 Den eneste ene
02.03 Taxi
09.03 Casino TemaFest aften
16.03 Hamilton
23.03 Psycho
30.03 Surprise
06.04 Eyes Wide Shut
13.04 Flamberede hjerter
27.04 Insekt-tema aften
04.05 Jonathan L. Havmåge
11.05 Arlington Road

HUSK FEST I NÆSTE UGE!!!

En film af Susanne Bier:

Den eneste ene
Torsdag den 24. feb. kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 50
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

Det er med glæde og stolthed, at vi kan meddele
alle indbetalere, at vi nu efter megen møje og be-
svær langt om længe har udfærdiget scorebogen, på
det pureste sort-hvid papyrus.
Vejen har været lang og hård, 3 trykkere er i mel-
lemtiden afgået ved døden (æret være deres minde),
hvilket selvfølgelig har ikke har gjort det lettere
for os.
Vi er nu overlæger ved det pakistanske fyrstedømme
”Tuiloffer” og er derfor bosat her.
Bøgerne har været undervejs flere gange, men gang
på gang er den supertanker, med hvilken de blev
transporteret, stødt på grund i Filipinergraven;
mange mennesker omkom i forsøget på at redde
scorebøgerne – Ære være deres minde.
Grundet de store omkostninger forbundet med, dels
erstatningsudbetaling til de efterladte enker samt
den altid stigende inflation beder vi alle om snarest
muligt at indbetale 20 kr. til en fond vi har oprettet
i denne forbindelse. Indbetaling kan ske via mine
tre retarderede børnebørn Thomas, Benjamin og
Camilla, der alle står i forbindelse med den danske
ambassade i Pakistan.
Thomas, Benjamin og Camillas adresser kan selv-
følgelig findes i scorebogen anno 2000.
P.t. Befinder scorebøgerne sig i det borgerkrigs-
hærgede Namibia, og sidder af flere komplicerede

årsager fast i en konvoj bestående af immigrerede
indere af laveste kaste.
Vi arbejder tæt sammen med de Namibiske regerings-
fjendtlige oprørstropper og det forlyder, at om 1-2 år
vil scorebøgerne være på trapperne.
Vi vil holde Jer løbende informeret om tingenes ud-
vikling.

På forhånd tak fordi I indbetaler de 20 kr.

Med venlig hilsen

Overlæge G. Lyhne, Overlæge K. Juhl og
Overlæge D. Jensen

Skribenternes oprindelige identitet er kendt
af MOK-redaktionen, men da vedkommende er
eftersøgt af interpol, udlændingestyrelsen og
en Saudi-arabisk jord- & betonarbejder ved
navn Per Olsen (opdigtet navn, det oprinde-
lige navn er kendt af MOK-redaktionen, men
da vedkommende ønskede at være anonym, på
grund af frygt for repressalier, blev dette na-
turligvis respekteret), ønskede de at være ano-
nyme, hvilket vi naturligvis har respekte......
Kris/MOK-red

Vedrørende scorebogen anno 1977:

MOK Fakta
Andre ting, der også
tog eller tager meget
lang tid:

- 100-års krigen.
- Bygningen af den kinesiske
mur.
- En Susi & Leo koncert
- Et lysår
- En kemiforelæsning
- Ludo
- En Bergman film
- og meget andet....

Scorebogen fra 1977

INDRE ORGANER
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Debat
Debatindlæg til MOK

DET MIRAKULØSE
Dan Brun Larsen indrykkede under overskriften Er
det Tilladt at tro? et debatindlæg i sidste uges MOK,
som nok fortjener en kommentar.
Indlægget problematiserer et lægefag, der absolut
skal forstå alting med naturvidenskabelige modeller
som ”atomtabeller, psykodynamiske teorier og ke-
miske synapser.” For at overkomme denne reduktion-
isme er det ifølge Dan Brun Larsen nødvendigt at tro
- på det mirakuløse, det alternative, det ikke-natur-
videnskabelige – og handle ud fra det. Som eksem-
pler nævner han mirakuløst helbredte cancerpatien-
ter og homoøpatien.

Farvel til Einstein
Imidlertid undslipper indlægget den pointe, at læge-
fagets naturvidenskabelige udgangspunkt ikke nød-
vendigvis indebærer at vi behøver at kende en be-
stemt behandlingsform helt ned i de molekylære de-
taljer, for at den er anvendlig. Den moderne, evidens-
baserede medicin er i princippet kun interesseret i
én ting: Virker lortet eller ej? Naturvidenskaben
begrænser sig her til at være en gennemskuelig, ra-
tionel klinisk afprøvning. Derfor vil hverken hajbrusk,
forbønner eller homøopati i princippet være udeluk-

ket som videnskabeligt forsvarlige behandlings-
former, hvis bare det kan vises at virke. Her er det
dog vigtigt at gøre sig klart, at evidensen ikke be-
grænser sig til det enkelte forsøg, men i princippet
omfatter hele det samlede verdensbillede, som vi-
denskaben møjsommeligt har brugt et par århundre-
der på at stykke sammen; et terapeutisk princip som
homøopatien, der jo kun benytter rent vand samt
angiveligt ”energier”, kræver rimeligvis en ganske
betydelig bevisbyrde, før verden giver sig til at
skrotte Einstein, Bohr og alle de andre, hvis bega-
velse ikke har rakt til at finde disse ”energier”, som
homøopatiens sikkert betydelige hjerner har udtænkt.

Miraklet på Lolland
Hvorfor nu al denne ’evidens’? Er det ikke godt nok
at basere sin handlen på tro? Nej, det er det ikke –
hverken i politik eller i medicin. Hvis man kun tror,
så bliver alt jo lige godt og lige sandt. Hvis Dan Brun
Larsen  hævder, at homøopati virker, og tror fuldt og
fast på det, så kan jeg på min side og med lige så god
ret hævde det modsatte. Og jeg kunne give mig til at
påstå, at vingummi helbreder kræft; jeg kunne op-
rette aftenskolehold og en hjemmeside om
vingummologi  og sovse min lære ind i
pseudovidenskabelige ræsonnementer, og hvis jeg var
overbevisende nok, ville der nok ikke gå længe, før
der kunne opdrives én eller anden mirakelpatient på

Lolland, som var blevet helbredt for en
pancreascancer ved at spise en pose Pesetos. Skulle
Haribo så på sundhedsbudgettet?

Historieløs ironi
Dan Brun Larsen ironiserer over en lægevidenskab,
der for hundrede år påstod noget helt andet end den
gør i dag. Og der har han jo ret – der er utvivlsomt
sket flere revisioner indenfor lægevidenskaben end i
dicipliner som homøopati, kinesisk urtemedicin eller
indisk ayurveda.  Det er jo lige præcis denne det, der
gør den så enestående i historisk sammenhæng! Vi
gør ikke bare tingene anderledes end for hundrede år
siden, vi gør dem også hundrede gange bedre. Læge-
faget i dag er langtfra perfekt, men man gør det
altså ikke nogen tjeneste ved at påstå, at tro og
viden er lige gode.

Henrik Herløv
12. sem

DIALOG & REVY

"Tak for det, Eduardo da Silva"
MOK har været til medicinerrevy, og det var ikke så ringe endda!

Medicinerrevy på Panum har efterhånden udviklet
sig til en fast tradition. Borte er de tider, hvor vi
måtte importere revy fra Århus, af alle steder.
Men netop traditioner og dermed høje forventninger
fra det publikum,der har set tidligere års succes'er,
kan være en farlig ting.
Hvis du så en medicinerrevy for første gang, er du
ikke blevet snydt, men vi er jo selvfølgelig nogle
mavesure stykker, der kan huske tilbage til den gang
en filur kostede 4 kr. og FCK vandt mesterskaber.
Hvad man savnede i årets medicinerrevy, var de
total crazykomikagtige numre alá det heilende får
fra klonsketchen, den fynske rummand, der er kom-
met lidt for langt væk hjemmefra eller den klassiske
opera "OPERATION".
Det er ligesom om, at de fleste numre i "Den synlige
ende" bliver lavet efter samme sikre opskrift uden at
tage det lidt vilde sats, der selvfølgelig har indbyg-

get risiko for at floppe totalt, men hvis det virker, er
en født klassiker.
Det var et mindre surt opstød, for medicinerrevyen
2000 byder også på fremragende underholdning.
"Samba Olé" med de 2 lærere, der lige skal fikse et
lille rask sambaoptog på den lokale skole, er suve-
ræn, blændende udført af Jonas Mønsted Nielsen og
Mads Holten.
Og når  Clemmesen, Sillesen og Huusom skriver sang-
tekster som i nummeret "På den sikre side..." (flot
udført af Karoline Vad) eller Clemmesen selv, i "Den
sidste dødspoet" får hjerte, smerte og pærerærte til
at rime på hinanden, er det stolt dansk revykunst vi
oplever. Og man bliver lige så godt underholdt i
Studenterklubbens mørke lokaler, som hvis man var
taget til teltet på Bakken eller koncertsalen i Tivoli.

Lidt af det crazyagtige får vi da også i numre som
"Det rene cirkus" og "Det stolte danske lægevælde"
som begge fungerer glimrende.
Endelig skal der kastes roser efter aftenens band,der
vel næppe kan fungere bedre.
Og ligeledes til folkene i teknikken. Stort arbejde og
tak for øl!
Revyen 2000 var samtidig (måske?) Jakob Huusoms
sidste. Manden, der mere end nogen anden har været-
den bærende kraft bag genoplivningen af  mediciner-
revy i København. Held og lykke fremover Jakob.
Traditioner skal plejes. Det bliver de også næsten i
"Den synlige ende". Jeg har ikke fået mit eget ansigt
i ramme, men låner Kris' og uddeler fire ud af seks.
Og det er vel ikke så ringe endda.

MOK-red/Jon
Medicinerrevy 2000 "Den synlige ende" i Studenter-
klubben 15-18/2-2000. Instruktion: Anders Clemmesen

Revyanmeldelse
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Dines Kristina & Morten (th.) nød
revyen. Sidstnævnte er jo især
kendt fra sangduoen "Lauritsen
Brothers" som deltog i årets Melodi
Grand Prix.

Medicinerrevy 2000 Den synlige ende Premiere Aften

Endelig oprandt dagen for premieren på årets medicinerrevy: "Den synlige ende".
MOK FOTO var selvfølgelig på pletten. Desværre var vores festrapporter den populære
Krugge forhindret til aftenens forestilling, til flere premieregæsters store utilfredshed.

Revyen blev sat i gang med
et stort brag og så en
pragtfuld version af Light
metal bandet Europe's
"The Final Countdown".

Folk kom
langvejs fra
for at se revy.
Her er det 2
repræsemtanter
for FADL i
Århus og
Odense.

Rasmus Rabøl , der slås med
vejrpigen Zenta Jönsson fra
TVDanmark om at gå til flest
premierer, havde taget sin smukke
frue Louise med. Hun er netop
stoppet sin politiske karriere i
Studienævnet.

MEDICINERREVY 2000

Foto: Gordon "Gokke" Jehu. Tekst: Jon Lykkegaard Andersen
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Samba Olé
var en af
revyens
latterbrøl

Den kendte FADL politiker Andreas
Lundh hyggede sig med frue og deres
gode bekendte Daniel El Fassi (tv.)

Studklubbens  populære ejer, der
har flere natklubber i Nordvest,
Johan Poulsen skænker  dejligt
koldt fadøl

Den tidligere revy stjerne,
nu vognmand, Jakob
Houman kunne godt
mærke, at det træk i en
gammel cirkushest.

Instruktør
Anders "Bimse"
Clemmesen

MR MEDICINERREVY Jakob
Huusom tager efter mange års
tro tjeneste afsked med
revyen. Han vil være læge.

Instruktør
"Bimse"
Clemmesen
får sig en øl
sammen med
de fremrag-
ende folk fra
teknikken
Palle & Emil.
Ikke med på
billedet er
Søren "Lidt
for tidligt"
Mehl

MEDICINERREVY 2000
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