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Og det var Kampdag...
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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: The one and only Tobis Fogis

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

Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:
MOK  nr 19, årgang 32 udkommer og så erMOK  nr 19, årgang 32 udkommer og så erMOK  nr 19, årgang 32 udkommer og så erMOK  nr 19, årgang 32 udkommer og så erMOK  nr 19, årgang 32 udkommer og så er
det kampdag...det kampdag...det kampdag...det kampdag...det kampdag...

TTTTTorsdag:orsdag:orsdag:orsdag:orsdag:
20.00 P8'n har dobbeltforestilling med20.00 P8'n har dobbeltforestilling med20.00 P8'n har dobbeltforestilling med20.00 P8'n har dobbeltforestilling med20.00 P8'n har dobbeltforestilling med
"Maverick & Rub, stub og 2 rygende gevæ"Maverick & Rub, stub og 2 rygende gevæ"Maverick & Rub, stub og 2 rygende gevæ"Maverick & Rub, stub og 2 rygende gevæ"Maverick & Rub, stub og 2 rygende gevæ
rer".rer".rer".rer".rer". Og så er der fest... Og så er der fest... Og så er der fest... Og så er der fest... Og så er der fest...

FFFFFredag:redag:redag:redag:redag:
11-01 L11-01 L11-01 L11-01 L11-01 Lang fredag i Klubben med Pang fredag i Klubben med Pang fredag i Klubben med Pang fredag i Klubben med Pang fredag i Klubben med P-dag-dag-dag-dag-dag
20.59 Kylle Kylle. Så er det påske20.59 Kylle Kylle. Så er det påske20.59 Kylle Kylle. Så er det påske20.59 Kylle Kylle. Så er det påske20.59 Kylle Kylle. Så er det påske

LLLLLørdag:ørdag:ørdag:ørdag:ørdag:
Vi gætter på tømmermænd denne lørdagVi gætter på tømmermænd denne lørdagVi gætter på tømmermænd denne lørdagVi gætter på tømmermænd denne lørdagVi gætter på tømmermænd denne lørdag

Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:
17.15 FCK uddeler en lussing til bonderøv17.15 FCK uddeler en lussing til bonderøv17.15 FCK uddeler en lussing til bonderøv17.15 FCK uddeler en lussing til bonderøv17.15 FCK uddeler en lussing til bonderøv
ene fra aalborg boldklubene fra aalborg boldklubene fra aalborg boldklubene fra aalborg boldklubene fra aalborg boldklub

Mandag:Mandag:Mandag:Mandag:Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000

I anledning af kvindernes internationale kampdag ønsker
MOK-redaktionen deres kære Chefredacteur tillykke med de
[av..av..uh neeej..jeg skal nok lade være med at skrive din
alder Jon] år. Må de næste mange års kampdage blive lige så
kampagtige. :o)
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 353270
85 Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41,
35 32 70 93 (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

EKSAMENSTILMELDING/NED-
BRUD PÅ WWW/SEB

Som nogle af jer sikkert opdagede var der flere ned-
brud på De studerendes Selvbetjening (www.ku.dk/
selvbetjening/) i slutningen 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 overbelastning af hjemmesiden.

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORETS HJEMMESIDE:

Klik ind på: www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st, hvis
du vil vide mere om følgende emner: Eksamens-
tilmelding, 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, Lægeforeningens, Sundhedsstyrel-
sens hjemmesider og meget mere.

Venlig hilsen

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

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER

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 adres-
sen: www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere je-
res tilmeldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I indvendinger til de tastede eksamenstilmeld-
inger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)  skal I
kontakte Studie- og eksamenskontoret senest man-
dag 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

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 indtegningen i september 1999.
I den sammenhæng skal vi gøre opmærksom på, at du
også kan bruge De studerendes Selvbetjening til at:
Forny årskort, kontrollere dine eksamens-og kursus-
resultater, adresse og indskrivningsforhold og meget
mere.

Husk derfor at gemme din PIN-kode!

På vegne af 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

MOK & STUDIET

Lederen
Debatten der kom, der så, der gik!
Nu kan vi i endnu et MOK præsentere lidt debat,
eller skal vi kalde det „spørgsmål og svar“. Når man
læser indlægget fra de 4. semesterstuderende for-
nemmer man en anelse irritation over at miste en
øvelse. Heldigvis har Mogens Engelhart så været
flink nok til at fjerne øvelsen fra Pensum - de skal jo
spare en masse penge. Man kan selvfølgelig altid
diskutere visse øvelsers relevans i forhold til vores
uddannelse og jeg har selv diskuteret dette en del
gange i de forløbne uger. Og jeg må nok indrømme at
Mitochondrie-øvelsen er nogenlunde relevant. Men
hvis man endelig skulle spare nogle penge væk, tror
jeg nu godt at man kan fjerne størstedelen af de
fysikøvelser man har på 3. semester, et overflødig-
hedshorn af spildtid, hvor man alligevel gentager
forsøgene på 4. og 5. semester. Desværre er det jo to
forskellige institutter og man kan vel næppe få dem
til at overføre midler fra det ene institut til det
andet.

Fra Tragikminister til
Sundhedsapostel?
For 2 uger siden foretog vores Statsminister en min-
dre rokade. Nogle vil nok mene at det skyldes et
spædt forsøg på at redde Socialdemokratiets ned-
gang i meningsmålingerne. Det interessante er at vi
har fået ny Sundhedsminister.
Hun hedder Sonja Mikkelsen og er nok af de fleste
kendt som endnu en trafikminister der er blevet hængt
godt ud i medierne. Ligesom sin forgænger har hun
en hel masse uerfaring indenfor sundhedssektoren.
Men hun falder nok i bedre jord end Gamle Carsten -

hans udtalelse „Vi ryger for meget, vi drikker for
meget, vi spiser for fedt og motionerer for lidt“ fik jo
nok en masse gamle Sociokammerater til at få smø-
gen galt i halsen. Og så røg(!) Carsten ud - og en
ryger kom ind i stedet. Og nu er det spændende at se
hvilke tiltag vores rygende Sundhedsminister har at
tilføje den lange strøm af kontinuitet der plager vo-
res Sundhedsministerie. Hun har overtaget Carsten
Kochs Nationale Kræftplan der som en stor overra-
skelse siger at vi bliver nødt til at handle for at få
bugt med kræften. Så som
et godt eksempel burde den
kære Sonja jo nok være fore-
gangskvinde for stop rygnin-
gen og holde op, ligesom vo-
res kommende kollegaers
formand Jesper Poulsen, der
holdt op med at ryge da han
blev formand for DADL. Han
blev samme år valgt til årets
ikkeryger, og det kunne jo
være den succeshistorie
Sonja har brug for efter
tunnelsyndromet i trafik-
ministeriet.

Panums Biblioteket - lukket for
studerende?
Sidste onsdag var undertegnede på besøg på vort
alle sammens kære bibliotek. Jeg og to af mine hold-
kammerater havde en lille time tilovers i vort hårdt
pressede skema, og denne time ønskede vi at ud-
nytte ved at læse vejledningen til den øvelse vi skulle
have senere på dagen. Hvor vælger man at gå hen for
at få læsero på Panum. Et oplagt sted er selvfølgelig
biblioteket. Her er indrettet læsepulte med lamper

osv. osv. Men ak, alle pulte var i brug - og dog. Der
hvor det nu hedengangne Mediatek befandt sig var
nu et tidsskriftsbibliotek også kaldet for et ‘Forsker-
bibliotek’. Og det var oven i købet tomt for menne-
sker. Vi gik glade derind og skulle lige til at sætte os
ved læsebordet, da bibliotekaren kom stormende ind
af døren og bestemt påpegede at dette var et forsker-
bibliotek og det ikke var meningen at man skulle
sidde og læse derinde(!!??). Vi brokkede os selvfølge-
lig og påpegede at studerende vel også var en slags
forskere. Svaret var at hvis der var et problem,
kunne vi jo bare klage til Dekanen - i ved ham der har
stor kontakt til de studerende her på fakultetet. Og
så kan man jo tænke over hvorfor vi har et forsker-
bibliotek der står tomt, når vi stadig mangler læse-
pladser til det efterhånden ekstreme antal stude-
rende her på Panum. Nå men det kan jo være at
studienævnet kan svare på det - hvis de altså læser
MOK.

Løb dig klog!
Til sidst er vi her på redaktionen blevet gjort op-
mærksom på Dansk Folkepartis medlem af Køben-
havns Borgerrepræsentation, Louise Freverts fanta-
stiske kommentar i klummen SynsPunkt i Søndags-
avisen/Region 4 fra 5. marts: „Vi ved alle, at når
man dyrker motion, øges blod-
gennemstrømningen i kroppen. Derved bliver
hjernen iltet, og det skaber aktive, kreative og
interesserede mennesker.“
MOK-redaktionens anbefaling til Louise: Du træn-
ger vist til at danse MEGET mere mavedans! Need
we say more?

MOK-red/Gordon Jehu

Sonja Mikkelsen
- til dig!
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i foråret 2000

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

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
Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores
hjemmeside

http://www.sund.ku.dk/
MedicinSTV.htm

Venlig hilsen
Studievejledningen

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.

ÆNDRING AF 3.SEM STATISTIK
UNDERVISN. F00

HOLD 309 6 ØV:

ons 22.03 13-15 udgår
istedet: ONS 22.03 09-11 DAM

studiesekretær Hanne Holm, Medicinsk Genetik
Meddelelse til Med. studenter / undervisere / studie-
sekretærer / MOK 21.02.00

KLIP UD OG GEM!!
Åbningstider for den (våde) makroskopiske studiesal,
18.01.42

Der er mange gode grunde til at komme på den våde
studiesal!!
”Jamen, der er jo ingen facitlister!”
Selvom der ikke er facitlister, er det stadig en god
måde at øve sig i at kigge på strukturerne, uden at
der er en rød, gul eller blå nål i hhv. arterierne,
nerverne og venerne – man lærer at mærke forskel
på de forskellige strukturer.
Til eksamen skal man jo netop kunne orientere sig i
lignende præparater, både til spotten og mundtligt!
Det er en god måde at gennemgå eksamensemnerne
overfor hinanden – eksaminator elsker også, hvis
man kan vise det, man fortæller, og nogle gange
findes svaret i præparatet, hvis man ikke lige kan
huske alt udenad!!
Jo, præparaterne er måske mere hærgede end selve
eksamenspræparaterne, men man får helt sikkert
noget ud af at have set og rørt ved tingene før!
Derudover sidder der en vagt, der altid er villig til at
besvare spørgsmål, både hvad angår selve spotningen,
men også kan give gode råd omkring eksamenslæs-
ning, fremlæggelse til eksamen, osv., osv..
Derudover findes der også forskellige plasticmodeller
og alle knogler! Der findes ligeledes relevante præ-
parater for 5. og 6. semester!

Så her er semesterets åbningstider. Ret til ændrin-
ger forbeholdes – check altid på døren til studies-
alen, på opslagstavlen for 1./2. semester og i MOK!
God læselyst!

Onsdag    8.3 11-18 (CJ 5/ UTG 2)
Torsdag    9.3 15-18 (UTG)
Fredag  10.3   9-18 (KBJ 6/CJ 3)
Mandag  13.3 12-18 (KBJ 3/UTG 3)
Tirsdag  14.3 14-18 (CJ)
Onsdag  15.3 15-18  (UTG)
Torsdag  16.3 13-18  (KBJ)
Fredag     17.3   8-18 (CJ 4/KBJ 4/UTG 2)
Mandag  20.3 15-18 (UTG)
Tirsdag  21.3 16-18 (CJ)
Onsdag  22.3 10-18 (CJ 6/UTG 2)
Torsdag  23.3 16-18 (UTG)

Fredag  24.3 13-18 (CJ 3/UTG 2)

Mandag  27.3 14-17 (CJ)
Tirsdag  28.3 15-18 (UTG)
Onsdag  29.3  8-13 + 15-18 (CJ 5/UTG 3)
Torsdag  30.3 16-18 (CJ)
Fredag  31.3 15-18 (UTG)

Mandag    3.4 14-18 (CJ)
Tirsdag    4.4 15-18 (UTG)
Onsdag    5.4 14-18 (CJ)
Torsdag    6.4 12-18 (KBJ)
Fredag    7.4  9-15 (KBJ)

Mandag  10.4 14-17 (CJ)
Tirsdag  11.4 10-18 (KBJ 6/UTG 2)
Onsdag  12.4   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Torsdag  13.4 15-18 (UTG)
Fredag  14.4   9-18 (KBJ 6/UTG 3)

Mandag  17.4   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Tirsdag  18.4 15-18 (UTG)
Onsdag  19.4   9-18 (CJ 5/UTG 4)

Tirsdag  25.4   8-18 (CJ 6/UTG 4)
Onsdag  26.4 15-18 (UTG)
Torsdag  27.4   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Fredag  28.4 15-18 (UTG)

Tirsdag    2.5   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Onsdag    3.5 16-18 (UTG)
Torsdag    4.5   9-18 (CJ 6/UTG 3)

Mandag  15.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Tirsdag  16.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Onsdag  17.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Torsdag  18.5   9-15 (CJ)

Mandag  22.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Tirsdag  23.5   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Onsdag  24.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Torsdag  25.5 15-18 (UTG)
Fredag  26.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)

Torsdag  22.6   9-14 (CJ)

Vi ses i kælderen, Studiesalsvagterne.
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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).
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.

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.

VELKOMMEN TIL LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske
færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også
øve undersøgelsesteknikker indenfor 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 undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske
undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor 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 møder 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-bygningen 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 foregår gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem 08.00-
20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage samt hele
weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen.
Kurser i LKF i foråret  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
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

SPØRG OM ALT!!!
Til redacteuren
"Sidste år opgraderede jeg fra Kæreste 7.0 til Kone
1.0 og bemærkede, at det nye program straks be-
gyndte at lægge op til børn og det tog en
masse tid og brugte en masse ressourcer. Og dette
fænomen stod der ikke noget om i produktomtalen
af softwaren.
Ovenikøbet så installerer Kone 1.0 sig selv i alle
andre programmer og dukker op, når jeg starter
computeren op og det overvåger alle mine
aktiviteter. Programmer såsom Pokeraften 10.3,
Drukfester 2.5 og Søndagsfodbold 5.0 virker ikke
mere og får systemet til at gå ned, når jeg vælger
dem. Det er umuligt for mig at holde Kone 1.0 i
baggrunden, mens jeg forsøger at bruge nogle af
mine yndlingsprogrammer. Jeg overvejer at gå til-
bage til Kæreste 7.0, men jeg kan ikke engang
afinstallere Kone 1.0.

 Kan I hjælpe mig?"
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Joe

Kære Joe
Det er et meget almindeligt problem, som mange
mænd klager over, men det skyldes hovedsagelig en
misforståelse. Der er mange mænd, der opgraderer
fra Kæreste 7.0 til Kone 1.0, idet de tror, at Kone
1.0 hovedsagelig er et nytte- og underholdningspro-
gram. Men Kone 1.0 er et styresystem og er desig-
net af skaberen til at styre alt. Det er umuligt at
fjerne Kone 1.0, når det først er installeret og vende
tilbage til Kæreste 7.0. Der er nogle, der har prøvet
at installere Kæreste 8.0 eller Kone 2.0, men de
endte med at få flere problemer end de havde med
Kone 1.0. Vi anbefaler  at du beholder Kone 1.0 og
får det bedste ud af situationen. Du kan evt  læse

hele kapitel 6 i din manual  Almindelige
PartnerskabsFejl.
Du må påtage dig hele ansvaret for fejl og proble-
mer der opstår lige meget hvad de skyldes.  Det
bedste du kan gøre er at skrive .\UNDSKYLD. I
alle tilfælde må du undgå at bruge Escape-tasten
for du vil alligevel være nødt til at systemet vil
køre perfekt  så længe du tager hele ansvaret for
alle Almindelige Partnerskabs Fejl. Kone 1.0 er et
storartet program  men det kræver en høj grad af
vedligeholdelse.
Du kan overveje at købe mere software for at for-
bedre ydeevnen af Kone 1.0.  Vi anbefaler Blom-
ster 2.1 og Chokolade 5.0. Men du må under ingen
omstændigheder installere Sekretær i Mini Skørt
3.3. Dette program understøttes ikke af Kone 1.0
og vil sandsynligvis forårsage ubodelig skade på
tyresystemet Kone 1.0.

Med venlig hilsen
Redacteuren

STUDIET
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Studietilbud

SYMPOSIUM

Genetic control of cell fates in the
brain and gut

Thursday, March 16, 2000 kl. 13.15 – 16:30
Auditorium, Hagedorn Research Institute,
Niels Steensensvej 6, 2820 Gentofte

Chairmen: Ole D. Madsen and Palle Serup.
Program:

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
Haderup Auditoriet Panum Institut-
tet

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

13.15 - 13.30 Ole D. Madsen, Department Head,
Developmental Biology, Hagedorn Research Institute.
Introductory remarks.
13.30 - 14.20 Francois Guillemot, Research
Director at CNRS, Institut de Genetique et de Biologie
Moleculaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg, France.
Neurogenesis and specification of neuronal
phenotypes in the mouse forebrain.

14.20 - 15.10 Ryoichiro Kageyama, Professor,
Institute of Virus Research, Kyoto University, Japan.
bHLH genes in neural development
15.10 - 15.30 Coffee break
15.30 - 16.20 Jan Jensen, Senior Scientist, Hage-
dorn Research Institute. bHLH factors in endoder-
mal endocrine specification

Introduction:
Genetic control of cell fates in the brain and the gut
- a story of making just the right balance of
transcriptional activators and repressors through cell-
cell interactions.
Neuronal cells represent a diverse, and very large
population of the different cell types found in the
organism. Similarly, the various peptide-producing
cells found scattered in many organs also represent a
large fraction of the different types of cells present
in e.g the gut and pancreas. For decades, these
endocrine cells have been characterised by their
striking similarities to neurons and, perhaps not
surprisingly, been alleged to be direct descendants of
neurons although in many cases this notion has not

received experimental support. So how are these
made, and where do they come from?
This enticing question that recently has come a long
way to be answered – particularly through the adap-
tation of the concepts established from the study of
neurogenesis. Neuronal cells develop through a
machinery of balance – a well-conserved cassette of
genes that is capable of generating irreversible 2-
way choices in cell differentiation. Intriguingly, the
weight on the opposite sides of the balance is
governed by communication between neighboring
cells, so that these in between themselves decide to
go either way. This concept also applies to the
endocrine cells of the gut and pancreas, and similar
members to all the genes found critical in the neuronal
switch have also been found in the gut. However, this
mechanism operates directly between the immature
cells of the gut, allowing the individual selection of
the proper endocrine cell types. Thus, the neuronal-
like properties of these cells extend to the funda-
mental aspects of their genesis – despite their lack of
lineage relationship. The implication of these findings
is opening the door to control development of these
cell types - most importantly the pancreatic Beta-
cell. If Beta-cell function could be restored in diabetics
it could signify the advent of the cure – rather than
the present life-long medical treatment of today.
(Sponsored by Hagedorm Research Institute,
Novo Nordisk A/S)

Further information: Ole D. Madsen odm@novo.dk,
Tel. 4443 9197 or Palle Serup pas@novo.dk

Annoncer
FRIVILLIGE FORSØGSPERSO-
NER SØGES
Frivillige forsøgspersoner søges til projekt vedr.
regulation af knoglecellers indbyrdes aktivitet
og dens indflydelse på udvikling af knogleskør-
hed.
For at kunne udføre ovenstående forsøg, behøver
vi knogleceller at arbejde med. Disse skaffes
ved at tage en knoglemarvsbiopsi (Radnerbiopsi)
fra hoftekammen efter anlæggelse af en let
lokalanæstesi og tager ca. 15-30 minutter. Der
er som regel ingen gener efter prøvetagningen
udover let ømhed ved prøvestedet når lokal-
bedøvelsen ophører.
Er du mellem 18 og 70 år, normalvægtig, køn
underordnet og interesseret i at få taget en
knoglemarvs-
prøve, bedes du venligst sende en mail til
knoglemarv@hotmail.com eller ringe på tlf.
36323597
Prøven tages på Osteoporoseklinikken, Hvidovre
Hospital og honoreres med kr. 400,-.
Venlig hilsen Niklas Rye Jørgensen Læge, læge

FORSKNINGSPROJEKTER

Er du stud.med. med lyst til grundforskning har
vi brug for friske kræfter. Vi beskæftiger os ho-
vedsageligt med kvantitering af strukturer i cen-
tralnervesystemet, så interesse for hjernen er
en fordel men ingen forudsætning. Du skal helst
have bestået OSVAL I.
Du kan henvende dig til Neurologisk Forsknings-
laboratorium, Københavns Kommunehospital, til
læge Bente Pakkenberg eller ledende laborant
Hans Jørgen Jensen på tlf. 3338 3841.

MEDICINSTUDERENDE SØGES
TIL OPFØLGNINGSPROJEKT

Center for Hjerneskade er i øjeblikket i gang
med en 10 års opfølningsundersøgelse. I den for-
bindelse søges en medicinstuderende, der er på
fase III eller som er i praktik på neurologisk
afdeling, til at hente og kode journaler på ca. 100
personer, der har gået på Center for Hjerne-
skade i perioden 1987-1992 . Dette arbejde vil
ligge til grund for matching med kontrolgruppe
ligeledes på ca. 100 personer, hvor der allerede
er indsamlet en række oplysninger og skal derfor
foregå snarest muligt. Du vil blive aflønnet efter
gældende studentertakst og superviseret af pro-
jektets lægekonsulent. Evt. kan du bruge nogle
af resultaterne til en opgave/artikel. Send en
kort ansøgning eller få yderligere oplysninger
ved at ringe til:

Center for Hjerneskade
Att. Henriette Aaby Svendsen
Njalsgade 88
2300 København S
tlf: 35 32 90 06

FREMLEJE
Fremleje af stor 72 m2 2-værelse delvist møblere-
ret lejlighed på Frederiksberg
ved Falkoner Allé fra d. 10. april.
Pris 3375,- pr måned + el, vand og varme. Forløbig
fremleje i 6 mdr.
fra den 1. april. 3 mdr. depositum.
Ring til 28123928 eller e-mail cw@dadlnet.dk

YO SURF DUDES !

Er du en af dem, der kæmper med dine jibes,
drømmer om det nye F2 bræt og sidder med et
tomt blik i øjnene på de dage hvor vindstyrken er
under kuling.
Så kender jeg desperationen.
MEN DET VÆRSTE det er nu, når der er storm
fra NV og man ikke kan komme til Lynæs.
Og det kun fordi ens forældre bor på Fyn og
derfor ikke gider at komme til Kbh. for låne
bilen ud til knægten.
Ikke nok med det, så er vennerne i samme øko-
nomiske situation, dvs. begrebet bilejer
associeres med udgifter,
der ikke kan hamle op med SUen.

Hvis du er bidt af en gal surfer og har adgang til
en bil, med plads til en dude,
så hang loose og ring til:

Bjarke
tlf. 35841766

IS THERE ANYBODY OUT
THERE !!!!!!!!
(Pink Floyd)

Efter en meget hård lungebetændelse i januar
satser jeg på biokemi-eksamen til sommer.
Muligvis anatomi vis energien rækker. Biokemi
er en af mine stærke fag. Jeg har læst alene før
med god resultat, men det er lidt barskt og kede-
ligt at sidde helt alene med ”lortet”.

Så skulle denne lille annonce have vagt din eller
jeres interesse så slå på tråden. Jeg træffes bedst
om aftenen på telefon 38 81 86 32.

Heike 602.

STUDIET & ANNONCER
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STILLINGSOPSLAG
Teknisk assistent på Mikroskopisk
Studiesal.

Til at sidde vagt på Mikroskopisk Studiesal sø-
ges snarest en teknisk assistent. Arbejdet består
i opsyn med studiesalen i åbningstiden, udleve-
ring samt check af præparaterne til de stude-
rende, udskiftning af pærer i mikroskoper, op-
rydning m.m.
Der skal påregnes en ugentlig vagt af ca. 10
timer i hele semesteret, i eksamenstiden dog to
vagter om ugen, ligesom der må påregnes lørdags-
vagter i de belastede perioder.
Ansættelsen sker i henhold til områdets overens-
komst mellem F.A.D.L. og Finansministeriet,
ansøgere skal derfor være medlem af F.A.D.L.
Timelønnen er p.t. 118,46 kr. + feriepenge.

Stillingen kan søges af stud. med. på Fase 1. Vi
forventer ansøgere med stor selvstændighed, an-
svarsbevidsthed og fleksibilitet. Desuden skal du
være istand til at tage formiddagsvagter.
Studerende tidligt i studiet foretrækkes - kend-
skab til histologi er ikke noget krav!
Ansøgningsskema kan rekvireres på Medicinsk-
Anatomisk Institut, Bygn. 18.1.12,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Køben-
havn N og skal være os i hænde senest Mandag
den 20. marts 2000 kl. 12.00.

Såfremt du ikke har hørt fra os inden den 1. april
2000 er jobbet besat til anden side.

EMNEGRUPPEREDE ESSAY-
OPGAVER I MEDICIN & KI-
RURGI.

……SIDDER DU OG SVEDER OVER MEDICIN
OG KIRURGI   BØGERNE ?
SYNES DU DET ER SVÆRT AT FÅ ET OVER-
BLIK OVER FLERE
TUSINDE SIDER ?
HJÆLPEN KOMMER NU, I FORM AF CIRKA
1000 BESVAREDE    OPGAVER FORDELT
PÅ EMNER INDENFOR MEDICIN & KIRURGI.
DER ER ESSAYOPGAVER, SÅVEL SOM KORT-
SVARSOPGAVER.

OPGAVESAMLINGERNE KOMMER I A4-FOR-
MAT MED   SPIRALRYG, SÅ DE ER NEMME
AT SLÅ OP I. PLASTIK FOR- OG BAGSIDE, SÅ
AT OPGAVERNE ER BESKYTTEDE.

OPGAVESAMLING I MEDICIN:  (475 OPGA-
VER)      125,- KR.
OPGAVESAMLING I KIRURGI:  (495 OPGA-
VER)      135,- KR.
HENV.: S. WOLLESEN   TLF:   21 495 495
E-MAIL:  S.WOLLESEN@ adr.dk

Folkesundhedsvidenskab
inviterer til

Fest i Studenterklubben

Lørdag d. 18. marts
2000
-Indgang mellem 22.00
og 00.00

Billetsalg: fredag d.10.
marts i Studenter-
klubben
Pris 20,-

OBS kun billetter i
forsalg

Vagtbureaet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 28/2-2000 � 5/3-2000

ma tir ons tor fre lør søn ialt %
07-15
bestilt 11 11 11 9   7  21 9 79
udækket 4 2 4 4 0 3 0 17 21,5
15-23
bestilt 13 15 17 13 15 12 8 93
udækket 0   0 0 0 0 0 0 0   0
23-07
bestilt 16 13 15 25 18 14 7 108
udækket 0 0 0 0 0  0 0 0   0
ialt
bestilt 40 39 43 47 40 47 24 280
udækket 4  2   4 4 0 3 0 17 6
dæknings % 90   94 90 91 100 93 100

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: 28/2-2000 � 5/3-2000

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3   4 5 5 3 3 4
Arbl. Vagter  9  11 14 12 11 9 9   75
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 henven-
delse – 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 telefon.
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 skattemæssige reg-
ler.

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.

VB fortsætter næste side

ANNONCER & VB MEDDELER
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ANNONCER !

AKUT, AKUT���� NYT SPV-HOLD
1508

12 MANDLIGE STUDENTER SØGES TIL SÆRDE-
LES 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. MARTS
KL. 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.

VAGTBUREAU � POSTKASSE TIL
LØNSEDLER OG STYRKELISTER
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 kontor på
Panuminstituttet. Det skal understreges,
at postkassen kun må benyttes til lønsedler og styrke-
lister.

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 lønsed-
ler og styrkelister for en lønperiode er således fort-
sat 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 Bleg-
damsvej 4.

Altså - vær opmærksom på de nye lønsedler uden
porto betalt.

FERIEPENGE �GAMMELT ÅR�.

Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrørende 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 pengene 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 underskrive
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 ons-
dag den 29.marts med dispositionsdag den 31. marts.

Førsteudbetaling af feriepenge over kr. 500 sker tors-
dag den 30. marts med dispositionsdag mandag den
3. april.
Der er fastlagt følgende tidsfrister vedrørende udbe-
taling 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 VAGT-
CHEFEN & 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. Tele-
fonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/
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:
cm@fadl.dk. (Gittes e-mail er i øjeblikket ude af drift).

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

Venlig hilsen

Caroline Møller      &     Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef       Servicechef

OBS! SE HER!

Er du ét af de rare mennesker, som engang har afle-
veret 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 an-
kommet, 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.)

VT-II � KURSUS

Endnu ledige pladser   !!!!!!

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.

HOLD B
Del 1+2     7/4   16.00-19.00  Medborgerhuset
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.
Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt–så længe der er ledige pladser.

Villig til tage gennemsnittet af antal vagter (mini-
mum 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
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 afdelingens patien-
ter. 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 blodprodukter.
·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 følge-
vagter
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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NYT HJEMME VT-HOLD 4628

Vagtbureauet har fået bestilling på et hjemme VT-
hold, HURTIGST MULIGT.

Holdet skal varetage observation af et barn på ca. 8
uger, der er født med UNDINES SYNDROM,
hvilket er en lidelse, som bevirker svære søvnapnø
tilfælde.

Barnet ligger med BIPAP, som i øjeblikket er ved at
blive indstillet.

Der vil blive tale om nattevagter, hvilke vil blive af
12 timers varighed. Givet fra kl. 21.00 til 09.00 +
Én enkelt dagvagt pr uge.

Holdet skal arbejde på Frederiksberg.

·Min. 150 VT-timer
·Gennemføre BVT-Kursus, der er stadig ledige plad-
ser på holdet i april.
·Børneglad
·Have interesse for at arbejde i privat hjem.

Man vil sørge for oplæring  af holdmedlemmerne via
respirationscenter øst på RH 3072

Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.

Ansøgningsfrist:  Onsdag den 15. marts 2000 kl. 12.00

Stiftende holdmøde Torsdag den 16. marts 2000

Yderligere information fås hos vagtcheferne 3524 5404

NYT HJEMME VT-HOLD 4629

Vagtbureauet har fået bestilling på et hjemme VT-
hold, HURTIGST MULIGT.

Holdet skal varetage observation af et barn på ca. 8
uger, der er født med UNDINES SYNDROM,
hvilket er en lidelse, som bevirker svære søvnapnø
tilfælde.

Barnet ligger med BIPAP, som i øjeblikket er ved at
blive indstillet.

Der vil blive tale om nattevagter, hvilke vil blive af
12 timers varighed. Givet fra kl. 21.00 til 09.00 +
Én enkelt dagvagt pr uge.

Holdet skal arbejde i Kirke Såby, ved Roskilde.

Min. 150 VT-timer
·Gennemføre BVT-Kursus, der er stadig ledige plad-
ser på holdet i april.
·Børneglad
Have interesse for at arbejde i privat hjem.

Man vil sørge for oplæring  af holdmedlemmerne via
respirationscenter øst på RH 3072

Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.

Ansøgningsfrist:  Onsdag 15. marts 2000 kl. 12.00

Stiftende holdmøde fredag den 17. marts 2000
Yderligere information fås hos vagtcheferne 3524
5404mok 10

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Mel Gibson spiller den hurtigtalende og hårdt
gamblende pokerspiller Maverick der ikke står
tilbage for en god gang fusk på vejen til succes.
Han mangler 3000 $ til indskud i et højrisiko
pokerspil, hvor "vinderen tager det hele".
I sin jagt efter pengene støder han ind i (red. op
i) hans ligemand (red. kvinde) der spilles af Jodie
Foster...
Lock, Stock & 2 Smoking Barrels er en en-
gelsk røverhistorie om Ed, der i et pokerspil ta-
ber en større sum penge til gangsteren Harry og
derfor vælger sammen med sin egen bande, at
røve en anden bande, som har til hensigt at røve
en tredie bande, som...

Aftenes program:

19.30 Dørene åbnes

20:07 Maverick

22.15 Pause

22.45 Lock, Stock & 2 Smoking Barrels

00.30 Surprise efterfulgt af fest, farver og
          hardcore gambling til den lyse ....

Se annonce på bagsiden (ha ha på bagsiden
Jakob Raunsø!!!)

TemaFest-aften med 2 film:

Maverick &
Lock, Stock & 2 smoking barrels
Torsdag den 9. 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.

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30
Etisk salon: �Der skal to til tango�
Hvordan forbedrer vi samarbejdet
mellem universiteter og virksom-
heder? Ved forskningschef i Dansk
Industri, cand. scient pol.  Bjarne
Lundager Jensen
Sct. Andreas Kirkes lokaler,
Gothersgade 148

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Panum: tirsdag 10-12

torsdag 12-14
HCØ onsdag 12-14

Mail: pnh@adm.ku.dk

Ring gerne og aftal tid udenfor de
faste træffetider på 35 32 70 94 eller
20 46 41 93.
Cand. theol. Lise Lotz
Panum: mandag 10-13

onsdag 10-13
torsdag 10-13

Mail: lotz@adm.ku.dk
Træffetider og andet er altid
opdateret på vores hjemmeside:
www.sund.ku.dk/praest

VB MEDDELER & INDRE ORGANER
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IMCC
FOLKESUNDHEDSPROJEKT I
CALCUTTA, INDIEN.

Er du som medicinstuderende interesseret i at rejse
til Indien, så er
projektet, IIMC(Indian Institute for Mother and
Child), måske noget for DIG!
Projektet beskæftiger sig bl.a. med at undervise
mødre i hygiejne, ernæring
og familieplanlægning samt tilbyder gratis lægehjælp,
som først og fremmest
består af basal sundhedspleje som sårrensning, injek-
tioner m.m.
Projektet kan søges i alle måneder og er åbent for
medicinstuderende på
alle studietrin.
Varighed: 4 uger
Ansøgningsfrist: 4 måneder inden ønsket start.

Nærmere oplysninger fås hos:
Stine Døssing,
tlf:35370082, e-mail:Novrup@mdb.ku.dk
eller Katrine Poulsen,
tlf:35370082, e-mail:kpoulsen@mdb.ku.dk.
Vi glæder os til at høre fra Jer!!!

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.

BESTÅET FASE 1? ELLER SKAL
DU PÅ PRÆKLINIK?

IMCC Exchanges arrengerer klikophold med 1må-
neds varighed for dig der har lyst til at opleve verden
udenfor Danmarks grænser.
Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i
vores kontortid: onsdag16 –18 i lige uger, 12-14 i
ulige uger.
Liste over Exchanges lande 2000
NB! Præklinik er kun de lande med *.
LAND KONT PLADSER
BRASILIEN  *, **9 0
PERU** 2 0
CANADA 10 0
POLEN 1 0
CATALONIEN 4 0
PORTUGAL 2 1
ENGLAND 6 0
QUEBEC (CANADA) 2 1
ESTLAND 1 1
RUMÆNIEN 2 2
FINLAND* 1 0
RUSLAND* 1 1
GHANA 4 2
SCHWEIZ 2 0
HOLLAND 4 1
SPANIEN* 6 0
INDIEN* 7 0
SUDAN 2 2
INDONESIEN** 2 2
SVERIGE 2 2
ISLAND* 2 0
TAIWAN 2 0
ISRAEL* 6 0
THAILAND 6 0
ITALIEN* 5 0
TJEKKIET* 2 2
JAPAN 4 0
TYRKIET* 2 0
KUWAIT 1 0
TYSKLAND* 2 0
LIBANON 2 0
UNGARN 1 0
LITAUEN 1 1
ZIMBABWE** 6 0
MALTA 2              0
ÆGYPTEN 2 0
MEXICO** 2 0
ØSTRIG 2 1
NEPAL** 2 0
TOTAL IFMSA 110 19
NORGE 1 0 TOTAL 123 19
*Lande der også tager præklinikere
** Lande hvor der vil blive påregnet et ekstra beløb
udover de 1350 Kr. indbetalt til IMCC.
OPDATERET 28.02.00

KOM TIL MØDE I PRÆKLINISK
UDVALG OG ARRANGER DIT
EGET PRÆKLINISKE OPHOLD !

Præklinisk udvalg (PU) mangler nye ansigter, så hvis
du har lyst til at arrangere dit eget og andres ophold,
så kom til møde i IMCC´s lokale 9.2.2 d. 16. marts
2000 kl. 14.30.

PU arrangere prækliniske ophold på hospitaler på
Sjælland, Falster og Bornholm. Et ophold varer 14
dage og er hovedsageligt for Fase 1´ere. På opholdet
følger man hverdagen  på hospitalet, og får mulighed
for at være med i skadestuen, på stuegang og ved
operationer. Med den rette portion gå-på-mod og
interesse kan man også lærer at sy, lægge venflon og
mange andre spændende ting (hvem sagde a-punk-
tur).

Hvis dette lyder som noget for DIG så kom torsdag
d. 6. marts, og få en bid kage, hør lidt om gruppen og
hvad vi laver. Vi er så småt gået i gang med at
arrangere sommeren 2000.

Evt. spørgsmål email til: mfranthe@mdb.ku.dk

Venlig hilsen Line og Mattis

Basisgrupperne
SQUASH- TURNERING !!

Der er allerede 20 tilmeldinger til 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). Skynd dig at
tilmelde dig, så vi får en stor og sjov turnering
med masser af gode kampe.
Turneringen vil blivet 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 vil blive
delt op i en herre- og damerække og evt. i to
styrkerækker: a) øvet eller b) let øvet. Derfor
bedes du ved tilmelding angive, om du er øvet
eller let øvet. Prisen er 50 kr for arrangementet
inkl. snacks, saft, præmier og mulighed for gratis
medlemskab af PAF. Tilmelding i løbet af ugen
kan ske i Studenterklubben onsdag kl. 14.00,
torsdag kl. 12.00 og fredag kl. 14.00. Ellers kan
der tilmeldes til Christoffer Tandrup Nielsen på

nr. : 38338834 eller e-mail: goodstuf@get2net.dk.
Seneste tilmelding d. 17. marts.

PAF – Panums Friluftsforening - er  en forening
for idræts- og friluftsinteresserede stiftet af
medicinstuderende.

PAF � PANUMS FRILUFTS-
FORENING.

Vi holder møde tors. d. 16/3-2000 kl. 16.30 i
klubben. Ved sidste møde blev der fremlagt en
del spændende forslag til arrangementer, fx fi-
sketur ved Dragør havn, Paint Ball-action,
jagttegnskursus mv. Har du selv forslag til akti-
viteter, eller vil du høre mere om PAF, så vis dit
karakteristiske ansigt til mødet.

MVH PAF.

SCOREBOGEN
Til dem der endnu ikke har hentet
den.

Torsdag d.09.03.00 kl. 12.00 - 15.00
Onsdag d.15.03.00 kl. 14.00 - 16.00
Torsdag d.16.03.00 kl. 14.00 - 16.00
Alle dage i studenterklubben.
Løssalg : 30 stk. tilbage. Pris kr. 50

Til dem der ikke har mulighed for
at hente scorebøger
 på ovenstående datoer, kan et
alternativ aftales på tlf. 35820011.

med venlig hilsen scorebogsudvalget
Camilla, Thomas & Benjamin

INDRE ORGANER
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Studenterklubben præsentererStudenterklubben præsentererStudenterklubben præsentererStudenterklubben præsentererStudenterklubben præsenterer

P-DAGP-DAGP-DAGP-DAGP-DAG
Fredag d. 10/3 kl 11-01          Masser af sjovFredag d. 10/3 kl 11-01          Masser af sjovFredag d. 10/3 kl 11-01          Masser af sjovFredag d. 10/3 kl 11-01          Masser af sjovFredag d. 10/3 kl 11-01          Masser af sjov, hygge og fest, hygge og fest, hygge og fest, hygge og fest, hygge og fest

De allerede legendariske De allerede legendariske De allerede legendariske De allerede legendariske De allerede legendariske MIRMIRMIRMIRMIR     spiller live kl. 17.spiller live kl. 17.spiller live kl. 17.spiller live kl. 17.spiller live kl. 17.
Sjove konkurSjove konkurSjove konkurSjove konkurSjove konkurrencer i løbet af efterrencer i løbet af efterrencer i løbet af efterrencer i løbet af efterrencer i løbet af eftermiddagen - tilmelding i baren.middagen - tilmelding i baren.middagen - tilmelding i baren.middagen - tilmelding i baren.middagen - tilmelding i baren.

Officiel Kylle Kylle release kl. 20.59Officiel Kylle Kylle release kl. 20.59Officiel Kylle Kylle release kl. 20.59Officiel Kylle Kylle release kl. 20.59Officiel Kylle Kylle release kl. 20.59

Husk : Efter kl. 24 er der Husk : Efter kl. 24 er der Husk : Efter kl. 24 er der Husk : Efter kl. 24 er der Husk : Efter kl. 24 er der KUN KUN KUN KUN KUN adgang med studiekort.adgang med studiekort.adgang med studiekort.adgang med studiekort.adgang med studiekort.

Kylle KylleKylle KylleKylle KylleKylle KylleKylle Kylle
KJÆRLIGST HUSGRUPPENKJÆRLIGST HUSGRUPPENKJÆRLIGST HUSGRUPPENKJÆRLIGST HUSGRUPPENKJÆRLIGST HUSGRUPPEN

Debat
ÅBENT BREV TIL MOGENS
ENGELHARDT VEDRØRENDE
PENSUM I CELLEBIOLOGI.

I forbindelse med den beklagelige men nok nødven-
dige aflysning af øvelse 1 i cellebiologi, er der umid-
delbart opstået en smule forvirring m.h.t. pensum.
Vi er blevet oplyst om, at teorien bag øvelse 1 burde
være gennemgået i eksaminatorietimerne. Betyder
det, at vi i samme omfang som tidligere kan forvente
opgaver i øvelse 1 til eksamen? Det virker oplagt, at
man ikke i samme grad vil give os opgaver relateret
til detaljer i øvelse 1, men problemet er, at vi ikke
har fået klare retningslinier. Der går modstridende
rygter, som bygger på, at vi selvfølgelig ikke kan,
fordi øvelsen er sløjfet - henholdsvis at vi kan, da
øvelsen står beskrevet i ”The Cell”.
Dvs. det vi gerne vil vide er: - Hvilke dele af øvelse
1 bliver vi stillet til regnskab for?
I hvilken detailgrad bliver der forventet kendskab til
øvelse 1?
På trods af at vi har lyst til at brokke os over ned-
skæringen, er dette indlæg ikke ment som en person-

ET SVAR FRA MOGENS
ENGELHARDT
Som følge af besparelser, som vi er blevet pålagt på
undervisning og laborantbemanding, har vi desværre
været nødt til at lade cellebiologiøvelse I udgå af
undervisningen i cellebiologi i år 2000. I konsekvens
heraf udgår den tilsvarende øvelsesvejledning som
del af pensum i cellebiologi til sommereksamen 2000
og vintereksamen 2000/2001. Jeg har meddelt
eksamenkollegiet at der derfor ikke kan stilles opga-
ver, hvis løsning forudsætter kendskab til omtalte
øvelse. Men det emneområde, som øvelsen omhand-
ler (= teorien bag øvelsen), dvs. mitochondriets op-

lig kritik men udelukkende som et spørgsmål, da vi
ved at enhver kritik skal rettes mod højere sted.
I (Mogens Engelhardt og co.) er sikkert lige så trætte
af, at øvelsen er blevet aflyst, som vi er.

På vegne af 4. semester
Dahlia Caroline Adjal, Sveinar Menne, Ian Henrik-
sen og Ane Maria Korsholm (hold 403).

bygning, respirationskæden og oxidativ
phosphorylering, er selvfølgelig stadig pensum i det
omfang det er beskrevet  i  B. Alberts et al. „Molecular
Biology of the Cell“, på de sider, der er angivet i
pensumlisten. Denne del af pensum har været emnet
for to eksaminatorietimer. At øvelsen skulle stå be-
skrevet i lærebogen er ikke korrekt, for vi har nem-
lig selv fundet på den! Men der er en figur (Figur 14-
6), der beskriver den type af fraktionering af
mitochondrier, som blev benyttet i øvelsen, og den
falder inden for pensum.

Spektrofotometri, der anvendes både i øvelse I og
II, er beskrevet i begge øvelsesvejledninger, og
selvom beskrivelsen fylder mere i vejledningen til
øvelse I end til øvelse II , så er indholdet af de to
tekster det samme. Spektrofotometri er derfor pen-
sum i samme omfang, som tidligere.
I øvrigt er der absolut ikke nogen af lærerne, der er
begejstret for denne nedskæring, skulle jeg hilse og
sige!
Med venlig hilsen
Mogens Engelhardt

GIM SOM FORENING ER VED
AT VÆRE I MÅL !!

Så er GIM´s dage som gruppe talte, den løse
struktur uden faste medlemmer har tjent grup-
pen godt, men tiden (og medlemmerne ?!) er nu
moden til foreningen GIM -  Og ”Nej” vi skal
ikke hedde FIMS.
Ved mødet d. 1/3 blev der lagt sidste hånd på
vores vedtægter, hvorfor vi nu indkalder til stif-
tende generalforsamling i GIM onsdag d. 5 april
2000 kl. 16:00 i lokale 9.2.3 Alle interesserede
opfordres til at møde op, medlemskab (som giver
stemmeret) koster 50,-  pr. år og betales inden
generalforsamlingens start.

Inden generalforsamlingen mødes vi lige en en-
kelt gang, nemlig onsdag d. 15. marts 2000 kl.
16:00 (-17.45) i lokale 9.2.3. Her skal vi bl.a.
følge op på det spændende foredrag om parapsy-
kologi der blev holdt tirsdag d. 7 marts;
- hvad fik vi ud af foredraget
- er parapsykologi relevant for medicin (og der-
med GIM),
- er der basis for fremtidige arrangementer om
parapsykologi
Vi skal også snakke om et muligt yoga/
meditations ”projekt-foredrag-måned-et-eller-
andet” til efteråret. Og til slut skal vi fælde en
tåre, da det jo er sidste gang gruppen mødes –
næste gang er vi en rigtigt forening.

Alle er velkomne til både møde og generalfor-
samling !
Venlig Hilsen Gruppen for Integreret Medicin

REFERAT AF FØRSTE KG-
MØDE DEN 29/2 I KLUBBEN.

-Søren Å. og Stig Bat klarer busbestilling til
både seminarer og rusture Afgang fra Panum til
alle seminarer kl. 15.00 og 17.00 ( en bus pr.
gang). Oplægs- og madgruppen skal med første
bus.
KG foranstalter et nabobrev, som omdeles til de
nærmeste beboere.
Bat har fundet den sidste hytte.
Adresselisten er mailet til KG, som sørger for
rettelser og omdeling.
Søren B. og Marie sørger for anlæg i hele perio-
den.
Øl klares suverænt af Martin og Bo, hvortil for-
slag kan stiles.
Stræklagner vaskes af TA-TA-TA Jonas Møns-
ted, kendt fra revyen.
Der vil blive forfattet referat efter hvert KG-
møde ved Maria
(prinsessen, som nu ikke ryger længere) og Johan
Dette vil også
blive fremsendt til KG-rep.
Der er KG-møde tirsdag den 14/3 kl. 16.00 i
klubben.
Der vil blive komponeret en officiel KG-fanfare
som skal lyde hver gang
pøblen skal orienteres, ligesom der vil blive frem-
stillet passende
hovedbeklædninger.

KG/Maria og Johan.

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.....
På grund af � store-oprydnings-dag
� i øveren i søndags, står der nu en
del udstyr som vi ikke kender noget
til ! Dette udstyr lader vi blive
stående i 14 dage, hvorefter det
bliver kylet ud. Har du  nogle
instrumenter el. lign. stående som
du måske har glemt alt om, så mail
til Mille hurtigst muligt
( skrivebordslampe@hotmail.com )

INDRE ORGANER
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Casino-filmfest
Torsdag den 9. marts
Dørene åbnes kl 19.30

PrPrPrPrProgram:ogram:ogram:ogram:ogram:
19 . 30 :19 . 30 :19 . 30 :19 . 30 :19 . 30 : Dørene åbnes. Overraskelsesbowle

til de første.
20 .07 :20 .07 :20 .07 :20 .07 :20 .07 : Maverick
22 . 1 5 :22 . 1 5 :22 . 1 5 :22 . 1 5 :22 . 1 5 : Bar. Spændende underholdning
22 .45 :22 .45 :22 .45 :22 .45 :22 .45 : Lock, Stock and Two smoking

barrels
0 .30 :0 .30 :0 .30 :0 .30 :0 .30 : Casino/Gambling-fest til den lyse

morgen.

Der er adgang for alle med gyldigt filmklubmedlemsskab (kan erhver-
ves i døren indtil midnat for den ringe sum af 50,-). Mellem 24.00Mellem 24.00Mellem 24.00Mellem 24.00Mellem 24.00
og 0.30 er døren lukketog 0.30 er døren lukketog 0.30 er døren lukketog 0.30 er døren lukketog 0.30 er døren lukket. . . . . Efter 0.30 er der adgang mod forevisning
af gyldigt filmklubmedlemsskabskort eller gyldigt studiekort (for me-
dicin).
OBS! Efter midnat kommer du ikke ind, hvis ikke du viserOBS! Efter midnat kommer du ikke ind, hvis ikke du viserOBS! Efter midnat kommer du ikke ind, hvis ikke du viserOBS! Efter midnat kommer du ikke ind, hvis ikke du viserOBS! Efter midnat kommer du ikke ind, hvis ikke du viser
gyldigt filmklubmedlemsskabskort eller gyldigt studiekort.gyldigt filmklubmedlemsskabskort eller gyldigt studiekort.gyldigt filmklubmedlemsskabskort eller gyldigt studiekort.gyldigt filmklubmedlemsskabskort eller gyldigt studiekort.gyldigt filmklubmedlemsskabskort eller gyldigt studiekort.

FILMKLUBBEN P8'N


