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Er du interesseret i at komme ud og rejse med dit
studie i Afrika, Indien eller Sydamerika, så har du

nu muligheden for at høre mere om det.
PIT holder infomøde i FadL's mødelokaler i aften

kl.19:00.
Du vil kunne se lysbilleder og høre rejse-

oplevelser fra stud.med'ere som har været i
Afrika og Indien.

Informationsmøde
Onsdag 1/3 kl. 19:00
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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: IMCC PIT

Det skDet skDet skDet skDet sker i ugener i ugener i ugener i ugener i ugen
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Redaktionelt

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 (holdsætning på 1. og 7. semester, plan-
lægning 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 Her-
lev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

MØDEREFERAT
STUDIENÆVN FOR MEDICIN
MØDEDATO: 26. JANUAR 2000,
KL. 16
TilstedeJens Bülow (fra kl. 16.30), Pernille Due (indtil
kl. 16.30), Birthe Glenthøj (suppl. for Asger
Dirksen)(indtil kl. 16.45), Poul Jaszczak, Jens-Ulrik
Jensen, Lisbeth Ludvigsen, Klara V. Naver, Louise
Isager Rabøl, Christopher Schäfer, Klaus Witt (fra
kl. 16.45). Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Camilla Götzsche (studievejl.), Grete
Rossing. Under personsager deltog endvidere Ulrik
Bodholt (studievejl.) samt Gitte Birkbøll.
Afbud Asger Dirksen, Finn Bojsen-Møller, Niels
Høiby.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 99-15
4. Studieplan
a. Første drøftelse
b. Overgangsordning, cellebiologi
5. Hvordan sikrer vi plads til alle fag i studen

ternes bevidsthed
6. Meddelelser
a. NFMU – undervisningskonference 9.-11. april

2000
b. AMEE – Horizon Scanning in Medical

Education: 2020 Vision, Beer Sheva, Israel,
27-30. august 2000

7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om anbefaling til et 5. eksamensforsøg
i cellebiologi blev ikke imødekommet.
En ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse
af fase II blev imødekommet. Studenten indkaldes
til samtale hos studielederen.
En ansøgning om forlængelse af fristen for beståelse
af danskprøve 3 blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat Referat 99-15 god-
kendt.

ad 4 Studieplan
Der er etableret en kontaktgruppe medicin/odonto-
logi. Gruppen, som består af Nils-Erik Fiehn, Me-
rete Bakke, Dennis Moe, Leif Christensen og Poul
Jaszczak.
Det indtil videre indkomne materiale i forbindelse
med ny studieplan blev omdelt. Yderligere mate-
riale vil blive udsendt fredag d. 28. januar.
b. Overgangsordning – cellebiologi
Strukturering af undervisningen i forbindelse med
overgangsordninger kræver samarbejde mellem de
indgående fag anatomi, fysiologi (biofysik) og bio-
kemi. Med velvilje fra alle sider burde det være
muligt at etablere fornuftige overgangsordninger.
Fra Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik var
fremsendt forslag til besparelser på undervisnings-
budgettet i 2000 og 2001. Forslaget indeholder for
2000 bortfald af deløvelse 4 i almen kemi, øvelse I i
cellebiologi samt én øvelsesdag ved 6. semester-
øvelsen i biokemi . For 2001 bortfald af øvelse II i
cellebiologi samt én øvelsesdag ved 6. semester-
øvelsen i biokemi. Den kraftige belastning der vil
opstå i forbindelse med parallel undervisning i celle-
biologi efter gammel og ny studieordning var ind-
gået i fagets overvejelser over hvilke studie-
elementer, der skulle beskæres. Med den foreslåede
beskæring forventes det, at denne belastning kan
reduceres væsentligt. – Studienævnet fandt, at  be-
skæringen i almen kemi og biokemi kunne accepte-
res, men at man hellere så bortfald af øvelse I i
cellebiologi i både 2000 og 2001 fremfor den af faget
foreslåede beskæring med bortfald af hhv øvelse I og
øvelse II. Faget underrettes om studienævnets be-
slutning.
Der blev fra studenterside givet udtryk for, at det
måske kunne være en mulighed at beskære den tid,
der var afsat til de enkelte øvelser i biokemi, idet
studenterne som hovedregel ikke havde brug for hele
den afsatte tid.

Fysiske rammer
De fysiske rammer blev endnu engang berørt. I for-
bindelse med ny studieplan vil der blive et stort
behov for grupperum. Etablering af foldevægge i
eksaminatorielokalerne over kantinen blev foreslået.
Andre muligheder kunne være flytbare afskærmnin-
ger, leje af lokaler uden for huset, sammenlægning af
hold, beskæring af antallet af konfrontationstimer.

ad 5 Hvordan sikrer vi plads til alle fag i studen-
ternes bevidsthed
Punktet udsat til næste møde. Vil blive drøftet i
forbindelse med studieplansdiskussionen mandag d.
31. januar 2000.

ad 6 Meddelelser
a. NFMU: Der erindredes om Under-
visningskonference som afholdes i Århus 9.-11.
april 2000. Enmet er Lægeuddannelse 2000 og
fremefter med hovedvægten på psykiatrien. –
Forud for dette møde afholdes møde i Lund ons-

dag d. 5. april: Att bygga broar för medicinsk
utbildning över Öresund.
b. AMEE: – Horizon Scanning in Medical
Education: 2020 Vision, Beer Sheva, Israel, 27-30.
august 2000.

ad 7 Eventuelt
Intet til dette punkt.

ref.   Grete Rossing

MOK PÅ WWW
Husk at MOK er klar på nettet
allerede tirsdag morgen på:
www.studmed.ku.dk/mok

SAG MØDE 03-00, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN
MØDEDATO 9. FEBRUAR 2000
Sted Lille mødesal, Panum Instituttet
Tilstede Finn Bojsen-Møller, Pernille Due, Bjarke
Hansen, Poul Jaszczak, Aleksander Krag, Lis-
beth Ludvigsen, Klara V. Naver (fra kl. 15.30),
Birgitte Rode (suppl. for Jens Ulrik Jensen).
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Jes Braagaard, (studievejl.),
Grete Rossing.
Afbud Asger Dirksen, Jens-Ulrik Jensen, Niels
Høiby.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af næstformand (student)
3. Valg af studenterrepræsentant til
koordinationsudvalget (studielederen er født
lærermedlem)
4. Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til ruskursusudvalg
5. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til dispensationsudvalg
6. Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3
studenterrepræsentanter til evalueringsudvalg
7. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til pædagogisk arbejds-
gruppe
8. Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3
studenterrepræsentanter til kvalitetssikringsudvalg
  9. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til international
arbejdsgruppe

10. Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærer-
repræsentanter, 1 studenterrepræsentant, 1 yngre
læge
11. Fastsættelse af mødedatoer for forårs-
semestret 2000 (fast mødedag)
12. Godkendelse af referat 01-00
13. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 12: Godkendelse af referat  tilføjet. Dagsor-
den herefter godkendt.
ad 2 Valg af næstformand

Klara Vinsand Naver blev foreslået og valgt.
ad 4 Valg af studenterrepræsentant til
koordinationsudvalget (studielederen er født lærer-
medlem)

Klara vinsand Naver blev foreslået og valgt.
(Koordinationsudvalget består af studie-

lederne for Folkesundheds-videnskab, Human-
biologi, Medicin, MPH, Odontologi samt ph.d.
studienævnet. Fra hvert af studienævnene væl-
ges tillige en studenterrepræsentant).
ad 5 Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til ruskursusudvalg

Lærerrepræsentanter: Finn Bojsen-Møller,
Poul Jaszczak.

MOK'S OPLAG
Som de fleste studerende har opdaget bliver MOK
revet  væk hver onsdag, især på Panum. Vi har for-
søgt at øge antallet af eksemplarer på Panum, men
bladet er stadig væk senest torsdag morgen.
MOK's økonomi tillader desværre ikke at trykke flere
numre end det nuværende oplag

Opfordringen herfra skal derfor lyde: Hvis du ikke
tager dit MOK med hjem, så læg det tilbage, hvor du
har taget det, så andre kan få glæde af det. På for-
hånd tak. Husk iøvrigt at MOK også findes på
www.studmed.ku.dk/mok.
MVH
MOK-redaktionen/Jon

MOK & STUDIET
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EKSAMENSTILMELDING/
NEDBRUD PÅ WWW/SEB

Som nogle af jer sikkert opdagede var der flere ned-
brud på De studerendes
Selvbetjening (www.ku.dk/selvbetjening/) i slutnin-
gen af indtegningsugen,
incl. weekenden 19./20. februar 2000.

Det skal vi naturligvis være de første til at beklage,
men nedbruddet har
iflg. vores edb-medarbejdere bl.a. baggrund i over-
belastning af hjemmesiden.
Fremover er der dog sat ekstra overvågning på
hjemmesiden, der (bør) opdage
eventuelle nedbrud i tide.

Alligevel blev der foretaget 1290 tilmeldinger via
denne tilmeldingsform,
hvilket er over en fordobling i forhold til indtegnin-
gen i september 1999.

I den sammenhæng skal vi gøre opmærksom på, at du
også kan bruge De
studerendes Selvbetjening til at: Forny årskort, kon-
trollere dine
eksamens-og kursusresultater, adresse og
indskrivningsforhold og meget mere.
Husk derfor at gemme din PIN-kode!

På vegne af eksamenskontoret
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st

KONTROL AF
EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen
2000 indtastet på edb. De studerende, der ønsker at
kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger kor-
rekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).
I kan også gå på Internettet på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere jeres til-
meldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.
Har I indvendinger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest
mandag den 13. marts 2000.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen,
skal man søge dispensation.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 1290 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB,
hvilket svarer til ca. 17% af alle eksamens-
tilmeldinger. Disse tilmeldinger kan også ses på
samme WWW-adresse (klik på ”vis tilmeldinger”) og
de samme lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.

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

Studievejledningen
JA, VI VED GODT, AT MANGE
AF DISSE INDLÆG ER SET
FØR, MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der
hvert semester nye studerende, der aldrig har
set dem før. Derudover kommer mange ”gamle”
studerende i klemme på grund af, at de ikke er
orienterede om gældende regler på studiet.
Desuden ændres der løbende i
gældende regler !!!!!
Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

REFERAT FRA STUDIE-
NÆVNETS BEHANDLING AF
NY STUDIEPLAN PÅ WWW
På www.sund.ku.dk - klik på
nyheder/begivenheder, klik på
referater her  ligger samtlige
godkendte referater i PDF-
format.

Studenterrepræsentanter: Bjarke Hansen,
Bue Juvik. Udvalget indkaldes snarest.
ad 6 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til dispensationsudvalg

Lærerrepræsentanter: Birthe Glenthøj,
Steen Sejer Poulsen.

Studenterrepræsentanter: Bue Juvik, Bir-
gitte Schou Rode. (Suppleant: Henrik Stæhr Jensen).
ad 7 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3
studenterrepræsentanter til evalueringsudvalg

Lærerrepræsentanter: Jørgen Hede-
mark Poulsen, Pernille Due.

Studenterrepræsentanter: Jens Ulrik Jen-
sen, Katrine Bagge Iversen, Signe Krogh Nielsen.

Tilknyttede: Nina Grosman (konsulent).
 ad  8 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til pædagogisk arbejds-
gruppe

Lærerrepræsentanter: Pernille Due, Poul
Jaszczak.

Studenterrepræsentanter: Lisbeth Ludvig-
sen.

Knut Aspegren er tilforordnet arbejdsgrup-
pen.
ad  9 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3
studenterrepræsentanter til kvalitetsudviklings-
udvalg

Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark
Poulsen, Asger Dirksen, Torben Schroeder.

Studenterrepræsentanter: Klara Naver. Der
suppleres med studenterrepræsentation fra klinik-
udvalgene.

Professor Knut Aspegren er tilforordnet
udvalget.
ad 10 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til international arbejds-
gruppe

Lærerrepræsentanter: Jørgen Hede-
mark Poulsen (fmd.), Niels Høiby.

Studenterrepræsentanter: Lone Krenk, Lis-
beth Ludvigsen.

Jørgen Hedemark Poulsen opfordres til at
indkalde arbejdsgruppen med henblik på forelæggelse
af arbejdsplan for det kommende år.
ad 11 Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærer-
repræsentanter, 1 studenter-repræsentant, 1 yngre
læge

Student til udvalget blev udpeget. Der
skal endvidere udpeges en lærerrepræsentant
fra klinikken (for 2 år) samt en lærer-
repræsentant fra teorifagene (for 1 år). Studie-
nævnet vil blive orienteret om udpegningen.
ad 12 Fastsættelse af mødedatoer for forårs-
semestret 2000 (fast mødedag)

Følgende mødedatoer blev fastsat for
foråret 2000: 23. februar, 15. marts, 5. april, 26.
april, 17. maj, 7. juni, 28. juni – alle dagene kl. 15-
17.

Der vil herudover blive behov for at ind-
kalde til ekstraordinære møder.

ad 14 Eventuelt
Poul Jaszczak meddelte, at det ved møde i

Rektors Uddannelsesudvalg var blevet oplyst, at der
var afsat midler til dækning af transportudgifter i
forbindelse med ”studenterbroen”. Fakultetet under-
søger, hvilke muligheder der er for at starte kon-
krete projekter.
ref.   Grete Rossing

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

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

STUDIET
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SU-REGLER
(Måske nyt for dig)

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kun-
net framelde 4 klip.  Han dumper desværre ek-
samen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de
4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamens mæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået

BEITOSTØLEN 2000

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicin-
studerende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.

Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.

Opholdet ligger i uge 14 (første uge i april)

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være
os i hænde senest fredag den. 3.Marts.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studie-
vejledningen hos Ulrik.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har
nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU til
at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem.
eksaminer.  Stipendiekontoret kontrollerer normalt
ikke om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-
mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS 3.
SEMESTER

Klinisk grundkursus afvikles i forårssemestret 2000 i
maj og juni. Holdene fordeles på de to måneder.

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

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

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man
afmelde sin plads på det kliniske grundkursus, da
det koster mange ressourcer at oprette flere hold
end der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at
du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til
at søge om gentagelse af den kliniske undervisning,
hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ophol-

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.

OSVAL I FORSIDER

Mandag den 28. februar 2000 udløb afleveringsfristen
for forsider til efterårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

MIKROSKOPISK STUDIESAL
ÅBNER 1. MARTS.

Mikroskopisk Studiesal har åbent alle hverdage fra
9-16 i marts måned.
I april, maj og juni udvides åbningstiden til 9-19 på
hverdage.
Demonstratorernes vagtplan bringes i MOK så snart
som muligt.

Venlig hilsen
TA’erne på Mikroskopisk Studiesal.

dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette
Jørgensen inden du afmelder dig.

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

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest fredag den 3. marts kl. 12.00.

De endelige holdlister hænges op i midten/ slutnin-
gen af marts. Herefter vil der være en ganske kort
bytteperiode.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale 9.1.41.
HUSK! Afmeldingsfrist fredag den 3. marts kl. 12.00.

STUDIET
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Fase II

OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).

OSVAL II FORSIDER

Den 28. februar 2000 udløb afleveringsfristen for for-
sider til efterårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

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.

KURSUS I TUMORBIOLOGI OG
KLINISK ONKOLOGI

10. og 11. semester fra mandag den 22. maj - onsdag
den 7. juni 2000 (teori) og igen fra tirsdag den 13. til
fredag den 23. juni 2000 (klinik).

Kurset godkendes som VKO.

KURSER I LKF I FORÅRET  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
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

Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.

Den undervisningsfri periode på 10. semester er i
forårssemesteret 2000 placeret således:
25. april  – 23. juni 2000.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i
forårssemestret 2000 placeret således:
15.maj - 23.juni 2000.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.

Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden
diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde i Dan-
mark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsår-
sag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræft-
patienter at gøre, er således centrale i dagens
sundhedsvæsen. De onkologiske discipliner omfatter
grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemio-
logi, forebyggelse, diagnostik, kurativ og eksperi-
mentel behandling, follow-up, informationsproblemer,
palliativ behandling og pleje.
Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og
klinisk cancerforskning og behandling ved 2 ugers
teoretisk gennemgang af tumorbiologien inkl. de
hyppigst anvendte metoder, rationalet for de for-
skellige typer cancerbehandling, gennemgang af de
vigtigste cancersygdomme og deres behandling samt
planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien.
Denne del af kurset godkendes som 2 ugers VKO.
Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller
hæmatologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor
der under tutor-vejledning vil blive givet rig lejlig-
hed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde,
således at dette i forbindelse med kursus godkendes
som 4 uger af VKO-perioden.

Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekreta-
riatet efter 1. april 2000, hvor det vil være ophængt
i et chartek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus
i november-december bedes foretaget ved indsen-
delse af særligt skema, som kan afhentes samme
sted som programmet.

Tilmelding må være modtaget senest den 1.maj 2000.
Deltagerantallet er begrænset til ca. 20. Meddelelse
om optagelse på kursus vil blive udsendt inden 5. maj
2000.

Tilmelding sendes til:
Overlæge, dr. med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Strandboulevarden 49, opg. 7.1
2100 København Ø
Tlf: 3545 5606

STUDIET
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EKSAMEN I
FORORDNINGSLÆRE

Ændring: Prøve i forordningslære
afholdes mandag den 06.03.00 kl.
08:00 - 09:15 i Haderup Auditoriet og
Hannover Auditoriet.
Dørene lukkes kl. 08:00.
De studerende skal indfinde sig
uden overtøj og sidde med 2 tomme
plader mellem hinanden.
Tilladte hjælpemidler:
lægeforeningens medicinfortegnelse
og lommeregner.
Alle andre hjælpemidler er ikke
tilladt, heller ikke noter.
Der afsættes 60 min. til eksamen.

Fase II Fest???
Efter at de små i skolegården har
holdt semesterstartsfest er det nu de
stores tur.
Vi holder planlægningsmøde
tirsdag d. 7/3 kl. 16.00 i
Studenterklubben.
Så hvis festen overhovedet skal blive
til noget er det temmelig vigtigt, at der
møder rigtig mange op.

Studietilbud
ESP &
PARAPSYKOLOGI

Gruppen for Integreret Medicin (GIM)
arrangere foredrag om parapsykologi
og ESP (Extra Sensory Perception)

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

INTRODUKTIONSKURSUS
I AKUPUNKTUR.
Dansk Selskab for Akupunktur har tilbudt at afholde
introduktionskursus i akupunktur. Kurset finder sted

tirsdag d. 21. marts 2000, kl. 16-19 i XX
Auditoriet

Kurset henvender sig alle medicinstuderende, idet
der er tale om en basal orientering om akupunktur.
Kurset, som afholdes af speciallæge i gynækologi
Kirstine Münster og speciallæge i almen medicin
Peter Strøm, vil primært handle om akupunkturens
historie, og hvad akupunktur kan bruges til i oven-
nævnte specialer.

Med venlig hilsen
Studienævn for medicin

LÆSEMAKKER TIL 6.SEME-
STER SØGES!
Simon Uhl Nielsen, hold 602.
tlf. 35392666 # 323
simon@rhk.dk

Annoncer

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

BOG KØBES

Rubin og Farber: Pathology (1800 s. - den tykke!),
3. udgave, 1999.
Pris: ca. 250 kr.

Tlf.: 35 42 80 21

BØGER SÆLGES
1.del
Finn Geneser; Color Atlas af Histologi
Tidl. kr. 485 Nu Kr. 150
Rhoades & Tanner; Medical Physiology (1. udg.)
Tidl ca. kr. 450 Nu kr.150
2. del
Katzung; Basic & clinical Pharmacology (7. udg.)
Tidl. kr. 465 Nu kr. 250
Alle bøger er i god stand, med få eller ingen
blyantsoverstregninger
Desuden sælges til eksamenslæsning i mikrobio-
logi og farmakologi læsefortegnelser, gamle op-
gaver, kompendier mv. alt ordnet i mapper (ring
og hør nærmere), samlet kr. 100 eller kr. 60 per
fag.
Henvendelse:
Ring til Rita på tlf. 32544828, er jeg ikke hjemme
så læg en besked på telefonsvareren, så ringer
jeg tilbage.

VÆR MED FRA STARTEN!
FÅ STOR INDFLYDELSE!
MØD OP MED DINE IDEER!

Vi vil gerne have studerende - og ansatte - ved
de to fakulteter med i idéarbejdet bag kommende
arrangementer i studenterpræstens regi. Vi har
et årligt rådighedsbeløb, som vi gerne skulle
bruge på en måde, som svarer til de studerendes
ønsker og behov, og derfor vil vi hermed invitere
dig – og alle andre, som kunne være interesse-
rede - til at deltage i vores arrangements-idé-
møde. Det finder sted:
tirsdag den 7. marts 2000 kl. 19.30 i
Sct. Andreas kirke, Gothersgade
148.
Dette møde er tænkt som det første i en lang
række, hvor vi i samarbejde planlægger aktivite-
ter for de kommende semestre.
I forbindelse med mødet vil vi servere en lille
snack, samt kaffe og kage, og af hensyn til plan-
lægningen må du/I gerne give besked (på tlf. 35
32 70 94 eller mail lotz@adm.ku.dk) om antallet
af deltagere senest mandag den 6. marts.
Venlig hilsen
Lise Lotz
Akademisk medarbejder
og Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

STUDIET & ANNONCER
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FADL's Forlag
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT FORBEDRE LÆREBØ-
GERNE PÅ MEDICINSTUDIET?
FADLs Forlag ønsker at lave bedre og mere brugbare medicinske lærebøger til de medicin studerende.

Vi har derfor lavet et spørgeskema, hvor vi ønsker at vurdere bøgernes faglige
kvaliteter. Desuden er vi interesseret i at finde ud af de studerendes holdning til
hvad det er der kendetegner en god bog.

Hjælp os ved at udfylde det spørgeskema, som vi har liggende på vores hjemme-
side, så vi kan se hvilke kvaliteter du vægter højt, og på hvilke områder du står og
mangler en bedre bog.
Vi håber derfor du vil deltage, og derved give os et vink om hvad vi kan gøre for at
forbedre vores bøger.
Besøg derfor; www.fadl.dk/forlag

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 21/2-2000 � 27/2-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 5 12 6 7 9 17 5 61
07-15
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 16 14 13 14 11 11 6 85
15-23
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 19 4 13 12 16 5 12 91
23-07
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ialt
bestilt 40 40 32 33 36 33 23  237
udækket 0 0 0  0 0 0 0  0 0
dæknings % 100 100 100 100 100 100 100

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 21/2-2000 � 27/2-2000

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 1 2 3 4 3 3 3
Arbl. Vagter 2 5 8 10 11 10 9 55
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.

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

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.

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.

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

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.

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

Feriepenge �gammelt år�.
Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrø-
rende det gamle ferieår (penge optjent i 1998,
der udbetales i perioden 1.maj 1999 til 30. april
2000), er det på tide at få dem hævet. Er pen-
gene ikke hævet inden 1. maj i år, skal FADL
sende dem til Feriefonden, og det vil jo være
dumt. Hvis årsagen til, at du ikke har hævet dine
penge endnu er, at dit feriekort er bortkommet,
skal du komme op på Vagtbureauet og under-
skrive en ”tro og love erklæring” – så er den
klaret.
Der vil blive kørt en opsamlingskørsel for gamle
feriepenge torsdag den 9.marts og igen torsdag
den 16. marts hvis der er behov herfor.

Feriepenge �nyt år�.
Vedrørende det nye ferieår (feriepenge optjent i
1999) udbetales automatisk alle beløb under kr.
500 onsdag den 29.marts med dispositionsdag
den 31. marts.

Førsteudbetaling af feriepenge over kr. 500 sker
torsdag den 30. marts med dispositionsdag man-
dag den 3. april.
Der er fastlagt følgende tidsfrister vedrørende
udbetaling af feriepenge:

Torsdag den 30. marts 2000 kl. 10.00.
Torsdag den 13. april 2000 kl. 10.00.
Torsdag den 27. april 2000 kl. 10.00.
Torsdag den 11. maj 2000 kl. 10.00.
Herefter én gang pr. måned
Meddelelser fra Vagtchefen & Servicechefen

INDRE ORGANER & VB MEDDELER
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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.

OBS! SE HER!
Er du ét af de rare mennesker, som engang har
afleveret sin VT-bog til Vagtbureauet, og som er
blevet lovet en ny VT-bog til gengæld?
Så er din lykke gjort!
Nu er de nye VT-bøger nemlig langt om længe
ankommet, og du kan komme op på Vagtbureauet
og hente et eksemplar!
(Vi beder dig om at kvittere for modtagelsen af
en ny bog, når du kommer.)

ANNONCER!

AKUT, AKUT���� NYT SPV-HOLD
1508 12 MANDLIGE STUDENTER
SØGES TIL SÆRDELES
UDFORDRENDE  PSYK-VAGTER  PÅ
KAS-GENTOFTE.

·Du skal have særlig interesse for psykiatrien
·Du skal have afholdt MANGE psyk-vagter
·Du skal være god til at sætte grænser
·Du skal have lyst til at være på et døgndækkende
hold
·Du skal være mand
Er dette noget for dig - så søg !!!!!

Holdet skal starte op hurtigt, derfor  skal ansøgnin-
gerne være Vagtbureauet i hænde senest
ONSDAG D. 8. MARTS KL. 12.00

STIFTENDE HOLDMØDE TORSDAG D. 9.
MARTSKL. 15.00

Yderligere oplysninger kan fås hos vagtcheferne 3524
5404

Kardiologihold RH 4101 søger 1
erfaren ventilatør til besættelse af
stilling som Kardiologisk
assistent.

Vi er 15 unge medicinstuderende, der indgår som
fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet har to
funktioner: En ventilatør- og en obs=er-del.

Stillingen som kardiologisk assistent:
 Obs=ernes (de kardiologiske assistenters) arbejds-
område udgøres primært af:
Kontinuerlig EKG-overvågning
Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og
oesophagus-EKG
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
Færdig med fase 1
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150
VT-timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
Kunne tage gennemsnittet af antal vagter (minimum
10 vagter/md), også i eksamensmånederne
Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst sommeren 2001
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs=er ikke må være på
andre hold.
Fleksibel med hensyn til vagtlægning.

Vi kan tilbyde:
Intensivt oplæringsprogram i tolkning af EKG=et.
Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevag-
ter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet deref-
ter skal også betragtes som betalt indlæring af cen-
trale kliniske redskaber.
Et spændende arbejde og god uddannelse på en vel-
fungerende og hyggelig intensiv afdeling.
APensioneringsordning@, idet man efter 200 afholdte
vagter kan nøjes med 1/3 af vagtgennemsnittet.
Af både ventilatører og kardiologiske assistenter for-
venter vi at man er ansvarsbevidst og parat til at
indgå som et dynamisk input til vores yderst festlige
holdmøder og afdelingsfester.
Ansøgningsfrist: mandag, d. 13/3-2000 kl. 12.00
på vagtbureauet

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.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler snarest
herefter.
Første holdmøde vil være tirsdag d. 21 marts.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Mark Aplin
Frederiksen på tlf. 82320361 el. 35452875

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv
på Rigshospitalet søger:
3 nye ventilatører til indsuplering i
april.

Vi er: Et permanent fasthold på afdeling 4141 på
Riget. Holdet er stabilt og velfungerende, og har
været aktivt på afdelingen i mere end 10 år. Vi
dækker AV og NV i hverdagene, hele døgnet i week-
enden.

Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob,
som giver mulighed for at træne en række basale
kliniske færdigheder, men også for at stifte bekendt-
skab med højt specialiseret og avanceret behandlings-
udstyr. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
· Observation og personlig pleje af afdelin-
gens patienter. Disse omfatter bl.a.: Klassisk
thoraxkirurgiske patienter (primært lunge- og
oesophaguskirurgi), coronar bypass- og klapopererede
patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter
og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
· Indgift af koloid-, krystaloid- og blod-
produkter.
· Udtagning af blod- og andre prøver
· Forbindings- og drænpleje
· Dialysebehandling inkl. peritoneal- og
hæmodialyse (Prisma)

Vi kræver:
· At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok
til at arbejde med ofte kritisk syge patienter
· At du tager min. 6 vagter pr. måned det
første år. Efter et år er det muligt at gå ned i vagter
(”gå på pension”)
· At du har 400 VT-timer
· At du er på fase II (gerne tidligt på fase II)
· At du er indstillet på at tage 4 aflønnede
følgevagter
Børneerfaring og EKG kursus er en fordel, men ikke
et krav.
Det sker at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret. Man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer eller mangler én eksa-
men på fase I.

Yderligere oplysninger: Kontakt Lamia Bada (tlf.:
33919342) eller Thomas N. Hansen (tlf.:35343548)

Ansøgningsfrist: 9. Marts. Ansøgningsblanket fås
og afleveres på VB. Tid til ansættelsessamtale afta-
les med holdlederen.

VB MEDDELER
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IMCC
PRAKTIKANT I
TROPERNE (PIT)
Går du med tanken om at
holde semesterfri i efteråret
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.

ZIMBABWE VILLAGE CONCEPT
PROJECT
INFORMATIONSMØDE TORSDAG
D. 23. MARTS KL. 19.00
I LOKALE 1.2.18 PÅ PANUM.

-Er du træt af den konstante eksamenslæsning?
-Går du og funderer over hvorfor månederne passe-
rer uden at du egentlig oplever noget?
-Har du en brændende lyst til at finde ud af hvad der
sker udenfor Panum, udenfor Danmark, i et land hvor
der er lige så meget varme som der er regn her-
hjemme?
-Kunne du tænke dig at bo og arbejde syv måneder af
dit liv sammen med bl.a agronom-, antropologi- og
geografistuderende, langt ude i den Zimbabwiske bush?

Zimbabwe Village Concept Project er et tværfag-
ligt studenterprojekt, der har til formål at forbedre
levestandarden i et udvalgt landområde i Zimbabwe
igennem aktiviteter indenfor landbrug, sundhed, vand
& sanitet samt opbygning af lokalsamfundets kapaci-
tet til samarbejde og problemløsning. Projektet, der
er startet i 1995 i et samarbejde mellem danske og
zimbabwiske medicin- og landbrugsstuderende (IMCC
og IAAS), udsender frem til 2003 grupper à fem dan-
ske studerende fra forskellige studieretninger til
projektområdet, hvor de bor og arbejder i syv måne-
der. Projektaktiviteter såvel som forberedelse, rejse
og leveomkostninger for de udsendte studerende er
finansieret af Danida.
Mere information
Se www.imcc.dk/aktiviteter/zimbabwe,
kontakt Lotte Stilling Pedersen tlf: 36 17 80 08, e-
mail lsp@dsr.kvl.dk eller

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

En TAXI suser gennem Marseilles gader med 200
km/t. Spænd sikkerhedsbæltet og kør med. Dette
bliver en tur, du aldrig vil glemme! Hovedpersonen
Daniel plejede at være pizza-bud. Nu er han
TAXI-chauffør, og en dag involveres han i et aka-
vet samarbejde med politibetjenten Emilien i en
hidsig jagt efter en gruppe bankrøvere.
Daniel har altid haft en passion for hurtige biler, og
sammen med Emilien indledes jagten på bankrø-
verne i den hårdtpumpede hyrevogn i hæsblæ-
sende tempo igennem Marseilles gader, der i dage-
vis var afspærrede, mens kendte franske racer-
kørere hærgede Marseilles gader i samarbejde med
det store stuntteam og de forholdsvis ukendte men
talentfulde unge skuespillere.

HUSK TEMAFESTEN I NÆSTE UGE!!

Torsdag den 9.marts er det tid til den
fjerde i rækken af legendariske P8n
filmklubfester, der denne gang bliver
en Casino & Gambling temafestaften.
Filmene er "Maverick" og "Lock,
Stock & 2 Smoking Barrels".

Foreløbigt program:
20.00 Første film
22.00 Pause
22.30 Anden film
24.00 Surprise, hurlumhej og fest

til den lyse morgen.
Mere information i næste uges MOK!!

En film af Luc Besson:

Taxi
Torsdag den 2. marts 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.

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.

Tanja Ekløf, tlf: 82 32 05 71, e-mail tanja@mdb.ku.dk
eller
MØD OP til informationsmødet!
Ansøgningsfrist for udsendelse
1. februar 2001 – 1. september 2001 (7. rotation)
1. august 2001 – 1. marts 2002 (8. rotation)
er d. 15. april 2000  til IMCC-kontoret 9.2.2, Bleg-
damsvej 3B, 2200 København N, att. Zimbabwe VCP.

INDRE ORGANER
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Basisgrupperne

ER DET TILLADT AT TRO II

Det var opløftende at læse Henrik Herløvs “Det mi-
rakuløse” i sidste nummer af MOK. Især fordi det
var ganske sjovt skrevet og pointerede det vigtigste
i enhver behandling; “virker lortet eller ej?”.  Vi kan
kun være enige om, at netop dét spørgsmål skal være
målestokken for, hvad man foretager sig som læge.
Alligevel kan Henrik Herløv let få mig til at ligne en
grønlandsk åndemaner, og vi kunne nok bruge mange
spalter på at trække hinandens eksempler ud i ham-
pen.

Her vil jeg dog udnytte pladsen til at lufte endnu en
afvigende tanke.

Placebos potentiale
Moderne afprøvning af mange nye behandlinger byg-
ger på klinisk koordinede forsøg, hvor man fx define-
rer kohorter og ihærdigt prøver at korrigere for de
rigtige bias og confoundere. Man vil undersøge, om
det nye stof har én bestemt virkning, som er krafti-
gere end den, man opnår med en placebobehandling.
Og det er alt sammen ganske rimeligt. Det eneste

MEDICINSK FILO-
SOFISK FOR-
ENING.

MFF inviterer alle nye, som
gamle studerende til et hyg-
geligt arrangement om et
mere alvorligt emne : Fore-
stillinger om det onde – li-
delse.
Studenterpræsten Nicolai
Halvorsen vil præsentere

dette emne, og der vil være efterfølgende debat.
Alle er velkomne, og du behøver ikke at deltage
i debatten. Kom og lyt eller bidrag med din
mening.
Fire studerende oprettede foreningen i foråret
1999. Vi syntes der manglede et debatforum på
Panum. Indtil videre har vi haft så forskellige
emner som :
Abort, rygepolitik, prioriteringer i sundhedsvæse-
net, bevidsthed og socialmedicin.
Til disse emner har vi haft læger, ældre stude-
rende og en jordmoder til at holde et mindre
oplæg med efterfølgende debat. Vi prøver så
vidt muligt at komme så vidt rundt i emnerne.
Har du et emne du godt kunne tænke dig at høre
mere om, kan du kontakte en af nedenstående.
Vi er studerende fra alle semestre, som mødes
for at snakke om andet end anatomi og biokemi.

Mød frisk op ONSDAG D. 15.3.00, kl. 19.00. Det
foregår på Vartovkollegiet, Farvergade 27. Det
ligger lige ved siden af Rådhuspladsen. Der vil
være skilt på døren.
Kaffe/te og kage til SU.-priser.
Har du spørgsmål ring til Rikke 38338834, Joen
26712348, Troels 33130673 eller Louise
38340808.

Vel mødt.
Medicinsk Filosofisk Forening.

GIM MØDES I DAG OG
SNAKKER VEDTÆG-
TER OG PARAPSYKO-
LOGI:

GIM mødes i dag 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 parapsy-
kologi & ESP er, med basis i en lille ”infopakke”
om parapsykologi, 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

LEDIGE PLADSER I PANUMS
ØVELOKALE

Er I nogle stykker der kunne tænke jer at starte
et band ? Eller har I allerede et band, men mang-
ler et sted at øve ?  Så er øvelokalet på Panum
måske en mulighed for jer ! Det koster ingenting
at øve i lokalet, eneste betingelse er bare at
mindst én fra jeres band er medicinstuderende.
Lav en ansøgning, hvor I skriver lidt om jer selv
og  jeres musik, og vedlæg desuden kopier af
studiekort for de/dem af jer, der er medicinstu-
derende. Ansøgningsfristen er d. 22 / 3 – 00,
hvorefter vi tager stilling til ansøgningerne ( der
er ikke ubegrænset plads i øvelokalet ). I hører
fra os hurtigst muligt derefter !!

Skriv til øvelokalets kontaktperson
Mille Schütten
Struenseegade 17, 2. th
2200 KBH N
eller ring hvis I har spørgsmål på 35 37 73 73
Til gamle brugere af Panums øvelokale og
andre.....D. 5/3 er der ” store-oprydnings-dag ” i
øveren, og alt ikke-genkendeligt udstyr bliver
kylet ud. Har du  noget udstyr stående som du
måske har glemt alt om, så mail til Mille hur-
tigst muligt
( skrivebordslampe@hotmail.com )......

SQUASH- TURNERING !!

Har du lyst til at bruge en lørdag eftermiddag
med at prøve kræfter og ha’ det sjovt med andre
medicinere? Så kom og spil med i PAF’s squash-
turnering lørdag den 1. april i Grøndalscenteret
på Frederiksberg fra kl. 11.00 til 16.00 (det kunne
være, men det er ikke en aprilsnar).
Turneringen vil blive spillet i puljer á 3 eller 4,
så du får minimum to kampe,  og fortsættes
derefter med et cup-system (vind eller forsvind!)
til den endelige vinder er fundet. Der deles op i
en herre- og damerække og evt. i to styrke-
rækker: a) øvet eller b) let øvet. Derfor bedes du
ved tilmelding angive, om du er øvet eller let
øvet. Prisen ligger mellem 30 og 50 kr for arran-
gementet afhængig af deltagerantallet, og det
er jo billigt for minimum et par sqaushkampe.
Seneste tilmelding er den 17. marts til Christof-
fer Tandrup Nielsen på nr. : 38338834 eller e-
mail: goodstuf@get2net.dk. Oplysninger angående
betaling kommer i næste MOK.

PAF – Panums Friluftsforening - er  en forening
for idræt- og friluftsinteresserede stiftet af me-
dicinstuderende.

PAF � PANUMS FRILUFTS-
FORENING

Vi holder møde om forårets mange spændende
aktiviteter tors. d. 2/3-2000 kl. 16.00 i Klubben.
Har du idéer, forslag eller er du bare nysgerrig,
så mød op.

MVH PAF.

Debat
mærkelige er bare, at placebostoffet rent faktisk
giver den samme virkning hos en del af forsøgsperso-
nerne.

Bevidst påvirkning
Når nogle forsøgspersoner oplever en positiv effekt
af at få kalkpiller som placebo, så skyldes det (for-
mentlig) en påvirkning på det ubevidste plan. Medi-
cinsk Ordbog kalder det for “indbildningens betyd-
ning”. Det drejer sig måske om 20%, men hvad kan
det ikke blive til, hvis man kunne gøre det til en
bevidst påvirkning?

Ren indbildning
Der er jo ikke aktive stoffer i placebo, og netop
derfor må hjernen og kroppen være i stand til at
skabe al påvirkningen selv. Det må kunne udnyttes
til andet og mere end at kontrollere andre stoffers
virkning. Tænk hvis man kunne få folk til at bilde sig
ind, at de var raske - og at de så rent faktisk blev det.

Miraklet på Falster
Nu er dette bare en tanke, men måske skulle jeg lave
en hjemmeside om Placebologi. For selvom jeg endnu

ikke har fået blindtestet mit placebo, så ville jeg da
glæde mig den dag, en patient på Falster havde fået
øje på den, var blevet bevidst og var blevet helbredt
for prostatacancer ved at sluge en pakke Placetos.

For så ville jeg vide, at troen kan helbrede.
Dan Brun Larsen, hold 404
danbrun@dbs.dk

INDRE ORGANER & DIALOG
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SEXEKSPRESSEN holder informationsmøde  
torsdag den 2.marts kl. 1600:  

Kunne du tænke dig at være med i et projekt som formidler
seksualoplysning til Københavnske Folkeskolers ældste klasser?

Vi er en gruppe medicinstuderende på en 25 stykker som tager ud på de
Københavnske skoleklasser 7.-10.klasse for at undervise i seksualoplysning. Fra
august-december 1999 har vi været ud at undervise 42 skoleklasser. Man
bestemmer selv hvor ofte man underviser - de fleste af os er ude at undervise ca en
gang om måneden.

EFTERSPØRGSLEN fra de Københavnske skoler er STOR
 - vi kunne derfor godt bruge flere undervisere!

Synes du at Sexekspressen lyder som et spændende projekt? Og har du
lyst til at være med til at gøre vores projekt endnu bedre, så kom til vores
informationsmøde den 2. marts kl. 1600 i FADL’s mødelokale (9.2.7a).  

Du er også altid meget velkommen til at kontakte os på IMCC-kontoret
mandag kl 11-12 og onsdag kl 12-13.

Du kan også ringe til Mitzie:  38 10 29 47 eller Sophie: 33 13 57 07
- eller skriv til os på email: Sexekspressen@mdb.ku.dk

IMCC Sexekspressen

HVAD KVINDER SIGER OG HVAD DE I
VIRKELIGHEDEN MENER.

Ja! = Nej!
Nej! = Ja!
Måske! = Nej!
Vi bliver nødt til ... = Jeg vil ...
Det må du selv om = Den rigtige beslutning burde være åbenlys
nu.
Gør hvad du selv synes er bedst = Du kommer til at betale for det
her senere.
Vi skal lige snakke om noget = Jeg vil brokke mig over noget.
Ja, ja - gør bare det = Lad nu være med at gøre det.
Nej, jeg er ikke sur = Gu’ er jeg sur, din nar.
Du er så mandig = Du sveder som et svin og trænger til et bad.
Det her køkken er så upraktisk = Jeg vil ha’ et nyt hus.
Vi trænger til nye gardiner = Jeg vil ha’ nye gardiner, møbler og
tapet og et nyt køkken.
Jeg er lige straks klar = Ta’ skoene af, smæk benene på bordet
og tænd for fjernsynet.
Synes du jeg har en stor røv? = Sig jeg er smuk!
Vi bli’r altså nødt til at kommunikere = Bare gi’ mig ret.
Hører du overhovedet hvad jeg siger? = Forsent ... du er færdig!

HVAD MÆND SIGER OG HVAD DE I
VIRKELIGHEDEN MENER.

Jeg er sulten = Jeg er sulten.
Jeg er træt = Jeg er træt.
Jeg er tørstig = Jeg er tørstig.
Skal vi gå i biffen og se en film? = Jeg vil gerne i seng med dig.
Skal vi gå ud og spise? = Jeg vil gerne i seng med dig.
Må jeg ringe til dig? = Jeg vil gerne i seng med dig.
Pæn kjole! = Dejlig krop - jeg vil gerne i seng med dig.
Du ser anspændt ud, skal jeg ikke masere dig lidt? = Lad mig røre ved dig
- jeg vil gerne i seng med dig.
Hvad er der galt? = Jeg kan ikke forstå, hvorfor du gør sådan et stort
problem ud af det.
Jeg keder mig = Skal vi dyrke sex?
Jeg elsker dig = Lad os dyrke sex?
Jeg elsker også dig = Okay, nu har jeg sagt det. Lad os så dyrke sex!
Ja, jeg kan godt lide dit nye hår = Jeg kunne bedre lide det før. Lad os så
dyrke sex!
Lad os sætte os ned og tale sammen = Jeg prøver at imponere dig, ved at
lade som om jeg er dybsindig og så vil du måske gå i seng med mig
senere.
(På shopping-turen) Nej, den der er pænere! = Bestem dig nu for den
skide kjole og lad os komme hjem og dyrke sex.
Jeg synes ikke den bluse går så godt til din nederdel = Jeg er bøsse og vi
skal IKKE dyrke sex!.

SEXEKSPRESSEN


