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"Kan du så gå ind på dit værelse og skrive hundrede gange, at du ikke må slikke tallerkenen" Sagde den store voksne fase II'er til den unge uerfarne fase I'er, da han slikkede på sin tallerken efter at have spist is.
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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: Daniel Longfellow

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

Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:
MOK nr 20 , årgang 32 udkommerMOK nr 20 , årgang 32 udkommerMOK nr 20 , årgang 32 udkommerMOK nr 20 , årgang 32 udkommerMOK nr 20 , årgang 32 udkommer

TTTTTorsdag:orsdag:orsdag:orsdag:orsdag:
20.00 P8'n viser20.00 P8'n viser20.00 P8'n viser20.00 P8'n viser20.00 P8'n viser Hamilton Hamilton Hamilton Hamilton Hamilton

FFFFFredag:redag:redag:redag:redag:

LLLLLørdag:ørdag:ørdag:ørdag:ørdag:

Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:
15.00 T15.00 T15.00 T15.00 T15.00 Topkamp mellem FCK (nr 8) ogopkamp mellem FCK (nr 8) ogopkamp mellem FCK (nr 8) ogopkamp mellem FCK (nr 8) ogopkamp mellem FCK (nr 8) og
ABerne (nr 7) i Parken. FORZA FCABerne (nr 7) i Parken. FORZA FCABerne (nr 7) i Parken. FORZA FCABerne (nr 7) i Parken. FORZA FCABerne (nr 7) i Parken. FORZA FC

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:
16-19 Akupunktur kursus i Haderup AUD16-19 Akupunktur kursus i Haderup AUD16-19 Akupunktur kursus i Haderup AUD16-19 Akupunktur kursus i Haderup AUD16-19 Akupunktur kursus i Haderup AUD

Denne redaktion

MOK

2000
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Redaktionelt
KAMPDAG DEN 8 MARTS
OG MOK�S FORSIDE
Det var med en vis ærgrelse at jeg så MOK´s forside
i onsdags, d 8 marts, hvor den ugentlige udgivelse af
MOK faldt sammen med kvindernes internationale
kampdag.
På forsiden var kvinderne fremstillet som neanderthal
lignende ”rester”, balancerende/marcherende oven
på et mandetegn. Den ene af dem havde dog resigne-
ret og lagt sig til at masturbere op ad mandetegnet.
Denne forside signalerede klart hvor forældet man
mente kvindesagen måtte være. Men man bør ikke
glemme hvad der foregår i verdenen omkring os.
Overalt i verdenen sker der forbrydelser og forned-
relser mod kvinder, hvis eneste skyld har været at
blive født som ikke-mænd, som kvinder, og åbenbart
derfor som lavere race.
Kvinder har i mange lande ikke adgang til uddannel-
ses institutioner, disse steder er forbeholdt mænd.
I store dele af verdenen kræves det at kvinderne
tilslører sig, for ikke at virke udfordrende på mænd
I Afganistan forlanger Taliban at end ikke kvinder-
nes øjne må være synlige. Undlades dette tæskes de,
offentligt.
Voldtægt medfører fængsling ….af kvinden…..for hor.
I visse områder af Pakistan kan mænd ustraffet dræbe
deres koner, hvis de ikke lever op til mændenes øn-
sker. Ofte nøjes de dog blot med at vansire dem med
syre i ansigtet, selvfølgelig også ustraffet.
Omskæring af kvinder = fjernelse af klitoris og sam-
mensyning af skamlæberne for at kvinden ikke skal
føle nydelse ved sexuel samkvem, er normal praksis
i store dele af Afrika.
I Indien dræbes pigebørn blot fordi de blev født som
piger og ikke drenge.
Listen er uendelig…….
Alt dette sker udelukkende med det argument at
kønnet er forkert.

ET KAMPDAGS SVAR

Hej Susanne
Sidste uges forside på MOK var en hel bevidst iro-
nisk provokation, og skulle egentlig ikke tages for
mere end et satirisk indlæg i forbindelse med kvin-
dernes internationale kampdag.
Det har så åbenbart provokeret nogle for meget,
deriblandt dig.

Herhjemme står det nu ikke så galt til, men sålænge
at der er op til 9000 kroners forskel på kvinders og
mænds månedsløn for samme arbejde, er kvindesa-
gen ikke slut. Så længe at” ligeløn for lige arbejde”
kun er et slogan og ikke en realitet, vil der til enhver
tid være behov for en ”kvinde kamp”.
MOK burde måske i stedet for have bragt en forside
der respekterede, ja måske ligefrem bakkede op om
den internationale kampdag, i stedet for den totale
manglende forståelse for kvindernes sag.
Venlig hilsen
Susanne Hansen

Men lad os prøve at rekapitulere hvad der egentlig
skete onsdag den 8 marts.
Adskillige hundrede kvinder fyldte Den Sorte Dia-
mant, hvor de så sad i rundkreds og i en omgang
flæbende navlepilleri diskuterede hvor forfærdeligt
lige præcis den enkelte kvinde har det i dagens Dan-
mark.
Det handlede nemlig den aften, ifølge nogle af de
folk (kvinder) undertegnede snakkede med efterføl-
gende, overhovedet ikke om solidaritet med andre af
verdens kvinder, men om en egoistisk “Jeg og kun jeg
vil have mere af kagen, og det skal være nu!”. I øvrigt
helt i pagt med tidsånden, men diamanten emmede
ikke ligefrem af søstersolidaritet den aften.
Jeg går selvfølgelig , ligesom alle mine jævnaldren-
de mandlige venner i øvrigt, ind for lige løn for lige
arbejde, og fyldes også med væmmelse, når jeg hører
om hvordan kvinder behandles andre steder i verden.
Dette skal der ikke herske nogen tvivl om overhove-
det.
Men jeg forstår ved gud ikke, at man skal afholde en
årlig kampdag for kvinder, som ikke ønsker at signa-
lere andet end, at nu skal der fandengal’me’ graves
nogle grøfter kønnene imellem og så kan vi jo lige
smadre nogle mænd, nu vi er i gang.
Forstil dig hvilke ramaskrig, der ville rejse sig, hvis
vi besluttede at afholde mændenes internationale
kampdag. Der kunne vi jo så diskutere kvindernes
manglende værnepligt og den helt urimelige forskels-
behandling der sker, overfor mænd!, i forældremyndig-
hedssager.
At tale om manglende forståelse for kvindernes sag
ved at bringe en helt igennem satirisk ment forside i
MOK er altså proportionsforvrængende, Susanne! Vi
kan sagtens finde på at gøre det igen.
Det må du altså lære at leve med, så længe du ønsker
at fejre kampdag.

MOK-red/Jon Lykkegaard Andersen (ansv)

LÆSEPLADSER PÅ PANUM
BIBLIOTEKET.

I MOK nr.19 fra d.8 marts blev der i lederen skrevet
om læsepladser på Panum Biblioteket.
Opklarende vil jeg her komme med kendsgerningerne
omkring læsepladser på biblioteket:
Biblioteket har over de sidste to år foretaget en
store udvidelse af antallet af læsepladser så der nu
er 148 læsepladser plus 51 pladser i grupperum plus
9 lænestolspladser i forbindelse med læsehjørnet, i
alt 208 pladser for de studerende. Ud over disse
pladser er der reserveret 6 læsepladser til forskerne
ved siden af deres samling af de nyeste fag-
tidsskrifter.
Der er stor mangel på læsepladser på Panum, men
jeg synes at biblioteket har gjort sit yderste til at
skaffe så mange pladser som overhovedet har været
muligt indenfor vores fysiske rammer og vores bud-
get muligheder.

Denis C. Jolly.   Biblioteksleder.

MOK

ENDNU ET
BIBLIOTEKSSVAR

Hej Denis Jolly
I sidste uge kommenterede jeg en oplevelse jeg havde
haft på biblioteket, hvor jeg og to andre blev smidt
ud af det såkaldte ‘forskerbibliotek’. Hvis ikke jeg
tager meget fejl, var det dig der mildest talt ryk-
kede effektivt ind for at vi ikke skulle sætte os ved 3
af de 6 ‘forskerlæsepladser’.
Det er korrekt at i har gjort meget for at forøge
antallet af læsepladser på biblioteket. Forholdene er
blevet meget bedre. Men fordi i har forøget antallet
af læsepladser, løser det jo ikke problemet på Panum,
for der er stadigvæk mangel på læsepladser.
Det ændrer heller ikke på problematikken omkring
det  såkaldte ‘forskerbibliotek’. Jeg spørger igen er
studerende ikke en slags forskere? Og hvad med skolar-
stipendiater? Og er det ikke spild af plads at have et
helt tidskriftsbibliotek der næsten ikke benyttes af
disse forskere - dem jeg har talt med der bruger

biblioteket meget (læs: hver dag!), har ikke rigtig
set nogen ‘forskere’ benytte det. Det virker på mig
som gedigen spild af god læseplads, bare for at lave
et tidsskriftsbibliotek forbeholdt ‘forskere. Og så kun
med 6 ‘forskerlæsepladser’ - der alligevel ikke er
nogen der bruger.
Og dette bringer mig til næste del. Du sagde til os på
en meget ‘fin og diplomatisk’ måde, at hvis vi ville
brokke os, kunne vi henvende os til Dekanen. Se,
som den almindelige studerende med respekt for
autoriteter, bør man jo nok blive skræmt væk og
ikke turde gøre noget videre ved det. Men nej, vi har
forfattet en klage til Studienævnet, der til min ori-
entering er blevet sat på dagsordenen onsdag 15/3
2000 (ja, det er i dag). Og så kan vi jo vente og se
hvad der kommer ud af det, for takket være vores
studenterrepræsentanter i studienævnet, skal der ikke
så meget til for at blive hørt hos ledelsen - det
kræver blot at man sætter sig ned og tænker sig lidt
om i 5 minutter - i stedet for at brokke sig i sin
brandert i fredagsbaren :o)

MOK-red/Gordon

NYT SUNDHEDSFAGLIGT BLAD
FOR DE UNIVERSITETS-
STUDERENDE I ODENSE
Det kalder sig selv Sund & Hed og
henvender sig til hele det
sundhedsvidenskabelige fakultet i
Odense (i dag kaldet Syddansk
Universitet). Vi bringer her en
kommentar fra en Kiropraktor der
blev bragt i bladet 11. februar 2000.

Som københavnsk genmæle vælger vi
at citere Anders Lander i rollen som
Piet van Deurs ved dette års
Medicinerrevy 2000: ��og i tårnet
sidder kiropraktoren��. :o)

MOK-red/Gordon
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Styrende organer

Studievejledningen

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 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

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,
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,
studentersekretærer
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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i foråret 2000

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

Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard
15 – 16 16 – 19 Camilla Götzsche

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 Lone-Emilie Rasmussen

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 Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er
henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en
god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen
redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisnin-
gen.

GRAVID?

Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning  Det er muligt at opnå dispensation til
at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis
du skal føde midt i et semester, kan du fordele seme-
steret over to semestre, på begge sider af fødslen.
Alternativt, kan du få spredt semesteret efter føds-
len over to, så du har mere tid til din nyfødte.
Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-

heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.
Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til
skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til
alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation
såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn
under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedre-
gel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.
Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får
barn under en videregående uddannelse, kan få eks-
tra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til ram-
men om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
-almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
-dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måne-
der for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine nor-
male studieklip og bliver forsinket (med hensyn til
klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor
der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være ind-
skrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om
at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan
ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får an-
den offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip. Vi ønsker dig på for-
hånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studie-
vejledningen.
Med venlig hilsen
Studievejledningen

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

STUDIET
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Fase I

KLINISK GRUNDKURSUS - 3.
SEMESTER

Fordelingen på hold til dette semesters kliniske
grundkursus er nu afsluttet, og listerne er hængt op
på tavlen i vandrehallen.
Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. semester
fandt sted, skal du straks aflevere din nye adresse til
undertegnede, så klinikudvalget kan sende dig brev
om kurset.
Som tidligere nævnt vil der være en kort byttefrist.
Skulle der være behov for at bytte, kan det ske ved
at udfylde og aflevere en bytteseddel senest

torsdag den 16. marts 2000

(byttesedlen skal lægges i postkassen ved 9.1.41 al-
lersenest fredag morgen 8.00) til undertegnede i lo-
kale 9.1.41. Byttesedlerne kan hentes på opslagstav-
len ved kontoret. Der kan kun byttes, hvis man
finder en at bytte med!
Annette Jørgensen
Studienævnssekretær

DEBATMØDE OM SUNDHEDS-
PSYKOLOGI DEN 23/2-00

Referat af møde:

Tilstedeværende: Repræsentanter fra Hr. 1 og 3
semester, Erik Lykke Mortensen, Michael Linde og
Peter La Cour.

Følgende kritikpunkter blev
gennemgået:

Ensretning af undervisningen - Hold fra samme
semester er blevet undervist forskelligt af de en-
kelte undervisere, da der ikke har været en ensret-
tet holdning til og fortolkning af PBL.
Under dette punkt informerede Erik Lykke Morten-
sen om, at hver underviser gennemgår et halvdags-
kursus i PBL inden de kommer til at undervise, men
indrømmede samtidigt, at dette nok er for lidt, da
nye undervisere formentlig aldrig har prøvet denne
undervisningsform tidligere. Ligeledes fortalte Erik
Lykke Mortensen, at der også er et problem med de
debatmøder der afholdes for at evaluere denne un-
dervisning, da ikke alle undervisere har mulighed for
at møde op. Begrundelsen for dette skal efter si-
gende være “tid er penge”, og evalueringen bliver
dermed nedprioriteret.

Pensumbeskrivelse - Med hensyn til pensum i
sundhedspsykologi er der givet tvetydige svar til de
enkelte hold med henblik på hvad synopsen skulle
indeholde, hvad der bliver forlangt man skal kunne
til eksamen, samt hvordan eksamen kommer til at
foregå. Dette har medført forvirring blandt de stude-
rende.
De studerende har følt, at der har været en generel
mangel på målsætning for hvad man skal kunne og
dermed få ud af dette kursus.
Michael Linde, Peter La Cour samt Erik Lykke Mor-
tensen gav ret i ovenstående klagepunkter og forkla-
rede, at man hidtil kun har udleveret skrivelser ved-
rørende eksamen til underviserne, men at man frem-
over vil udlevere alle relevante skrivelse til de stu-
derende.

På mødet havde Erik Lykke Mortensen medbragt et
kompendium for psykologi, hvilket blev godt modta-
get af de studerende, som syntes det kunne være en
god ide at indføre et sådan kompendium i sundheds-
psykologi, da der dermed ikke ville være tvivl om
pensum, og heller ikke problemer med at finde eg-
nede bøger til faget.

Fra de studerendes side blev der foreslået, at der
kunne bruges video-oplæg til eksamen, hvilket var
blevet brugt til en enkelt af undervisningstimerne
med stor succes i følge de studerende. En evt.
eksamensvideo kunne vise en situation (fx en konsul-
tation med en læge og en patient), som så skal ana-
lyseres af den studerende med de teknikker han/hun
har erhvervet sig gennem undervisningen. Denne form
for eksamensoplæg kunne måske gøre faget sjovere
og mere spændende.
Dette forslag blev taget godt imod og Erik Lykke vil
tage det op til næste planlægningsmøde.

Teoriundervisning og PBL - Studerende har følt at
de manglede en grundlæggende viden om de psykolo-
giske begreber, teoretikere og deres teorier etc., for
at give sig i kast med de forskellige cases, hvilket
har medført at de kun blev gennemgået overfladisk i
forhold til eksamenscasene.
Til afhjælpning af dette problem blev der fra de stu-
derendes side forslået, at der som en del af selve
sundhedspsykologikurset bliver lavet et
introducerende basis-kursus over et vist antal timer,
hvor disse ting introduceres. Dette kursus-modul
kunne evt. laves som et sammenhængende kursus i
starten af første semester. Michael Linde fremlagde
selv det forslag, at hele 1 semester skal bestå af et
sådan grundkursus, hvilket de studerende synes var
en god ide. De studerende ønskede, at PBL udeluk-

kende skulle være psykologi og TPK almen medicin,
mens der fra instituttet blev foreslået, at faget blev
delt i tre, 1) Sundhedssykologi 2) TPK og 3) PBL, så
der stadig var samundervisning i fagene.
Et andet alternativ, der blev foreslået af en stude-
rende ved mødet, kunne være at man indførte intro-
kurset som et led i en form for blokopdeling af selve
sundhedspsykologikurset. En sådan blokopdeling
kunne bestå i, at man inddelte pensum efter emner i
et antal selvstændige blokke, der hver kunne indle-
des med en teoretisk gennemgang, der introduce-
rede eleven til emnet (som fx kunne være ”udvik-
lingslære”), hvorefter emnet blev viderebehandlet
under PBL-formen.

TPK’s forløb - På mødet blev ligeledes “Tidlig Pa-
tient Kontakt” taget op til diskussion, da de stude-
rende, trods stor tilfredshed med TPK som helhed,
har følt at forløbet var noget uorganiseret rent skema-
teknisk. Flere hold lærte først om kommunikations-
teknikkerne og andre praktiske forhold efter, at de
havde været hos deres patient op til flere gange. De
følte derved at de stod på bar bund da forløbet star-
tede, og har derfor ikke fået det optimale ud af TPK.
Nogle hold havde først deres 3.dag på instituttet
efter at de havde afleveret opgaven.
Erik Lykke gav ret i disse kritikpunkter, og indrøm-
mede at det er et problem som de må forsøge at lave
om på. Mødet bar på dette punkt præg af det mang-
lende fremmøde fra Almen Medicin. Der var enighed
om, at instituttet skulle stå til rådighed for stude-
rende, der havde uheldige oplevelser omkring

Næste skridt - Peter La Cour, Erik Lykke Morten-
sen samt Michael Linde forslog at de studerende
tager kritikpunkterne med til studienævnet, som for-
håbentlig vil forsøge at udbedre de ovenstående pro-
blemer i samarbejde med instituttet. Det blev lige-
ledes aftalt at alle de omdiskuterede kritikpunkter
vil blive skrevet ned af de studerende og derefter
sendt til Erik Lykke Mortensen, som vil medbringe
dette brev ved planlægningsmødet den 29/2-00.

MIKROSKOPISK STUDIESAL
Der er nu lagt vagtplan for marts og april måned på
studiesalen. Åbningstiderne fremgår af skemaet. I
de tidsrum hvor demonstratorerne er tilstede, vil
det være muligt at få besvaret differentialdiagnostiske
spørgsmål og få gode råd om spotten. Desuden vil
demonstratorerne opstille ”prøvespots” på studies-
alen inden eksamen.
God fornøjelse!
Venlig hilsen
Demo og TA, MIK Studiesal
PS: Vi henstiller til at 4. sem. studerende begrænser
spotningen i ugerne inden 6. sem. eksamen (fra 17/4
– 2/5). På forhånd tak.

MARTS

Dato Åbent TA Demonstrator
Ons 01.03.00 9-16 PL  
Tor 02.03.00 9-16 RR  
Fre 03.03.00 9-16 DS  
WEEKEND LUKKET ——  
Man 06.03.00 9-16 NLH  
Tir 07.03.00 9-16 DS  
Ons 08.03.00 9-16 JZ  
Tor 09.03.00 9-16 DS  
Fre 10.03.00 9-16 RR LS: 10-15
WEEKEND LUKKET ——  
Man 13.03.00 9-16 NLH  
Tir 14.03.00 9-16 PL NM: 9-16
Ons 15.03.00 9-16 UG  
Tor 16.03.00 9-16 RR FH: 10-15
Fre 17.03.00 9-16 PL  
WEEKEND LUKKET ——  
Man 20.03.00 9-16 NLH  
Tir 21.03.00 9-16 DS  
Ons 22.03.00 9-16 NLH LS: 12-16
Tor 23.03.00 9-16 DS

Fre 24.03.00 9-16 PL NM: 9-16
WEEKEND LUKKET ——  
Man 27.03.00 9-16 PL NM: 9-16
Tir 28.03.00 9-16 DS  
Ons 29.03.00 9-16 NLH LS: 12-16
Tor 30.03.00 9-16 DS  
Fre 31.03.00 9-16 DS NM: 9-16

APRIL

Dato Åbent TA Demonstrator
Man 3.4.00 9-19 NLH/DS FH: 10-19
Tir 4.4.00 9-19 PL/RR  
Ons 5.4.00 9-19 UG/RR FH: 10-16
Tor 6.4.00 9-19 DS  
Fre 7.4.00 9-19 JZ NM: 10-18
Lør 8.4.00 LUKKET ——  
Søn 9.4.00 LUKKET ——  
Man 10.4.00 9-19 DS LS: 10-16
Tir 11.4.00 9-19 DS/RR FH: 10-17
Ons 12.4.00 9-19 RR/PL NM: 10-19
Tor 13.4.00 9-19 PL/JZ FH: 10-19
Fre 14.4.00 9-19 PL/NLH  
Lør 15.4.00 LUKKET ——  
Søn 16.4.00 LUKKET ——  
Man 17.4.00 9-19 RR/DS LS: 12-19
Tir 18.4.00 9-19 PL/JZ NM: 10-19
Ons 19.4.00 9-19 DS/NH NM: 9-19
Tor 20.4.00 LUKKET ——  
Fre 21.4.00 LUKKET ——  
Lør 22.4.00 LUKKET ——  
Søn 23.4.00 LUKKET ——  
Man 24.4.00 LUKKET ——  
Tir 25.4.00 9-19 NLH LS: 9-19
Ons 26.4.00 9-19 NLH FH: 9-19, LS: 12-19
Tor 27.4.00 9-19 NLH/DS NM: 10-19
Fre28.4.00 9-19 NLH/RR NM: 10-19, LS:
13-19
Lør 29.4.00 9-19 NLH/RR NM: 10-19, LS:
10-19
Søn 30.4.00 LUKKET ——  
Man 1.5.00 9-19 DS/NLH NM: 9-19, LS:
12-19
Tir 2.5.00 9-21 RR/JZ/DS NM: 9-19, FH:
12-18
Ons3.5.00 LUKKET6. sem. ord. eksamen
(spot)

Demonstratorer:
Frederik Hengstenberg (FH)
Louise Simonsen (LS)
Nolan Mattsson (NM)

Fase 1 fortsætter næste side

STUDIET
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1-ÅRSPRØVEN !

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

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

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

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

FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med
vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1.Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det
som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundt-
lig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.
2.Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3.Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået
kemi for at blive holdsat på 4. semester.

Følgende gælder studerende som er
optaget fra sommeren 1994:

1. Hvis du er optaget på studiet sommeren
1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle
eksaminer på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot

1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksami-
ner bestås i samme eksamenstermin (incl. syge/
reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene
og dumper den anden, skal du op i begge eksaminer
igen.
Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine til-
meldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen 1998
i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og

eksamensordning. Du kan selvfølgelig også kontakte
studievejlederne.

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

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
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 hver-
dage 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 tilmeld
160300 16.00-17.30 IV-adgang 16/2
160300 18.00-19.30 IV-adgang 16/2
230300 16.00-17.30 Kateter 23/2
230300 18.00-19.30 Kateter 23/2
300300 16.00-17.30 IV-adgang 1/3
300300 18.00-19.30 IV-adgang 1/3
060400 16.00-17.30 Kateter 8/3
060400 18.00-19.30 Kateter 8/3
110400 16.00-17.30 Sutur 8/3
110400 18.00-19.30 Sutur 8/3

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.

130400 16.30-19.00 Gynækologi 15/3
180400 16.30-19.00 Genoplivning 15/3
250400 16.00-17.30 Sutur 22/3
250400 18.00-19.30 Sutur 22/3
270400 16.30-19.00 Genoplivning 29/3
020500 16.00-17.30 Sutur 5/4
020500 18.00-19.30 Sutur 5/4
040500 16.30-19.00 Genoplivning 5/4
090500 16.00-17.30 Sutur 12/4
090500 18.00-19.30 Sutur 12/4
110500 16.30-19.00 Genoplivning 12/4
160500 16.30-19.00 Gynækologi 19/4

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

FASE II
Grande fiesta latino

de 31/3  2000
19 hora

en   los  Clubbos  de  los  Panums

Kom som din favorit-latino.

Spisning med stor mexicansk buffet kl.19.00
kr. 100

Solamente bailando delante comido kl. 22.00
kr.40

Madbilletter sælges kun 21/22/23/24 kl. 15-17 i klubben
(eller i nødstilfælde ved Don Teit (26235737) og Don Johan

(35261613))

Festbilletter sælges indtil torsdag den 30/3
i baren.

Open from Dusk till Dawn
Welcome Pussylovers

STUDIET
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Studietilbud
SYMPOSIUM

RNA 2000 - Polarizing Genetic
Information by RNA Localization

Wednesday, 22 March, 2000: 14.00 - 17.00
Auditoriet, Geologisk Museum,
Øster Voldgade 5-7, 1. Sal.

Chairmen: Jan Christiansen and Finn Cilius
Nielsen

Program:
14.00 – 14.05: Jan Christiansen, Institute of
Molecular Biology, University of Copenhagen.
Introduction
14.05 – 14.50: Daniel  St Johnston, Wellcome/CRC
Institute, Cambridge, UK. mRNA localization and
axis formation in Drosophila
14.50 – 15.35: Elizabeth B. Goodwin, Northwestern
University, Chicago, USA. Post-transcriptional
control of sexual development in C. elegans
15.35 – 16.00: Coffee Break
16.00 – 16.30: Jørgen Kjems, Department of
Molecular and Structural Biology, Aarhus University.
Nuclear export of RNA
16.30 – 17.00: Finn Cilius Nielsen, Department of
Clinical Biochemistry, Rigshospitalet. Sub-
cytoplasmic targeting of RNA during mammalian
development
Abstracts - see BioZoom. 2000; vol. 3, no. 1. or
www.biokemi.org

Introduction:
Polarizing genetic infromation by RNA localization.
RNA localization is an important and conserved
mechanism producing cellular asymmetries in a
variety of organisms. The first observation of RNA
localized to restricted regions of a cell was reported
about 15 years ago, and there are now over 75
spatially restricted transcripts identified in eggs,

INNOVATIONSGRUPPEN
I morgen, d. 16. marts kl. 15.00 i
Sofastuen, er der atter møde i
Innovationsklubben på Panum.
Alle er velkomne!
Se appetizer nedenfor!

Jakob Ross-Petersen (32) blev cand. polit. i 1994.
Efter at have arbejdet to år med international
projektfinansiering startede han i 1996 den
bioteknologiske virksomhed TAG Copenhagen, der
ligger i Københavns Forskerby, Symbion.

TAG Copenhagen er på blot tre år blevet Skandina-
viens største producent af DNA oligonucleotider.

TAG Copenhagen er på to afgørende områder aty-
pisk som bioteknologi virksomhed. TAG Copenhagen
er finansieret alene for private midler og virksom-
heden giver økonomisk overskud.
Jakob Ross-Petersen vil fortælle om egne
erfaringer med opstart af virksomheden og baggrun-
den for dens succes. Læs  evt. mere om
TAG Copenhagen på www.tagc.com

Se mere om Innovationsklubben på
www.kruckow.com

embryos, somatic cells, and single cell organisms.
How these RNAs are transported and localized has
been the subject of intensive investigation, and
recently in vivo imaging techniques have enabled
visualization of RNA dynamics in live cells. These
techniques reveal a cytoskeletal-based transport
mechanism that facilitate RNA interactions with
asymmetrically localized binding sites, which in turn
determine RNA position.

INTRODUKTIONSKURSUS
I AKUPUNKTUR

Dansk Selskab for Akupunktur
har tilbudt at afholde
introduktionskursus i akupunk-
tur. Kurset finder sted

tirsdag d. 21. marts 2000, kl.
16-19 i Haderup Auditoriet
Panum Instituttet

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 ovennævnte specialer.

Med venlig hilsen
Studienævn for medicin

Kultur
FILMANMELDELSE

SLEEPY HOLLOW

Premiere på fredag i bl. a. Imperial
Instr: Tim Burton
Medv.: Johnny Depp, Christina Ricci
mfl.

Af: Jakob Raunsø

I skovens dybe stille ro.....

Så er Tim Burton langt om længe på banen igen. Der
er gået fire år siden Mars Attacks havde premiere i
1996, og det er fire år for meget. Tim Burton er en
mand, der har haft meget held med i tasken i hans
vej mod toppen i Hollywood. Den kontroversielle,
meget kunstneriske instruktør laver film, der er 100%
hans egne. Ikke alle kan lide hans stil, og dette holdt
ham nede i lang tid, da han som 20-årig arbejdede i
Disneys Studier og tegnede main-stream tegnefilm.
Tilfældigvis blev han opdaget og fik lov til at instru-
ere Pee-Wee Hermans Big Adventure i 1985. Denne
film blev en kæmpe success, og dermed var Burton et
kendt navn.
Herfra videre med Beetlejuice (1988) og på grund af
dennes success fik han lov til at instruere Batman
(1989). Med dennes success var Tim Burton fast
cementeret som original instruktør i Hollywood. Han
gik nu mere sine egne veje med Edward Saksehånd
og Ed Wood og senest altså Mars Attacks.

Nu er Sleepy Hollow altså kommet til Danmark, kun
4 måneder efter premieren i USA! Sleepy Hollow er
en stemningsfuld gyser, baseret på en gammel for-
tælling fra 1800-tallet af Washington Irving. Histo-
rien foregår i 1799, hvor en politikonstabel i New
York City, Ichabod Crane (Johnny Depp), sendes til
det lille landsbysamfund Sleepy Hollow for at under-
søge nogle bestialske mord, der er blevet begået,
hvor alle ofrene har fået hugget hovedet af.
Ichabod Crane har en meget naturvidenskabelig
indgangsvinkel til at løse kriminalgåder, hvilket irri-
terer hans overordnede. De mener han vil få kam til
sit hår med at forsøge at løse sagen i Sleepy Hollow
og sender ham dertil, så han kan vise sit værd.
Ved ankomsten til Sleepy Hollow finder han da også
hurtigt ud af, at indbyggerne er sikre på at det er den
frygtede Hovedløse Ridder, der kommer for at hente
hoveder med til helvede. Ichabod kan naturligvis
ikke acceptere dette, men som begivenhederne skri-
der frem må han sande, at alt ikke kan forklares ud
fra logikkens og videnskabens tankegang.

Stemningen i Sleepy Hollow er utrolig trykkende og
uhyggelig, på en eventyragtig måde. Tim Burton og

hans dygtige Production Designers har med hjælp af
tåge og special effects skabt et univers der kun med
nød og næppe kan beskrives som realistisk, for i
virkeligheden er vi næsten i en slags eventyrverden,
der får mig til at tænke på den uhyggelige skov i
Snehvide og de syv små dværge, og ikke mindst Tim
Burtons herlige univers i The Nightmare Before
Christmas.

Johnny Depp udfylder rollen som lettere naiv, men
meget målrettet politikonstabel perfekt. Man for-
står godt, hvorfor Tim Burton godt kan lide at bruge
ham i sine film. De andre roller udfyldes også virke-

lig godt, blandt an-
dre Christopher
Walken som Den
Hoveløse Ridder,
med hovede.
Som ridderen uden
hovede deles rollen
af fægtemesteren
Ray Park (Darth
Maul i Star Wars) og
hestehviskeren Rob

Inch som den ridende udgave. Ridderen er virkelig
cool, fægter og rider perfekt, og sammen med
Imperials kæmpe bashøjtaler så kan man ikke fore-
stille sig noget mere magtfuldt end ridderen, når han
galopperer lige forbi kameraet og de dundrende he-
stehove udelukker al anden lyd!

Man kan indvende nogle ting om filmen, fx. at histo-
rien er lidt “let”, at de computeranimerede effekter
er lidt for tydeligt computeranimeret, at filmen bare
er en undskyldning for at lade nogle hoveder rulle,
etc etc. Men taget som genrefilm er den ufattelig
god underholdning, hvor man sidder med åben mund
og polypper og sluger handlingen og stemningen råt.
4 glade ansigter til Tim-drengen og hans lækre stil.

Johnny Depp og Christina Ricci i
Sleepy Hollow

STUDIET & KULTUR
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Annoncer
FØLGENDE BØGER
SÆLGES

1. SEMESTER
Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi sælges for 350
(nypris 700,-)

12. semester
Kumar & Clark (ny)
seneste udgave
anbefalet lærebog på engelsk i intern medicin
Ny pris: 500  sælges for 300

Clinical surgery (ny)
seneste udgave
anbefalet lærebog på engelsk i kirirgi
nypris:  500  sælges for 300

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

BØGER TIL SALG.

„Basisbog i medicin & kirurgi“ af Schrøder mfl.
1. udg.
Der er desværre spildt lidt kaffe på den nederst
del af de sidste 50 sider. Meget få understreg-
ninger.
500 kr. - nypris 885 kr.

„Basic & clinical pharmacology“ af Katzesung.
7 udg.
I perfekt stand.
300 kr. - nypris 465 kr.

Henvendelse til Jacob
39 64 01 87 - 122

BØGER TIL 11. SEM.
SÆLGES:

Autrup m.fl.(red.)
Miljø- og arbejdsmedicin
Pris: 290,- (ny pris 438,50)

Rubin & Farber Essential pathology
Pris: 250,- (ny pris 380,-)

Ring: 3332 1353 el.
e-post: ipoulsen@mdb.ku.dk

EMNEGRUPPEREDE
ESSAYOPGAVER I
MEDICIN & KIRURGI.

……SIDDER DU OG SVEDER OVER MEDI-
CIN 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 & KI-
RURGI.
DER ER ESSAYOPGAVER, SÅVEL SOM
KORTSVARSOPGAVER.

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

OPGAVESAMLING I MEDICIN:
(475 OPGAVER)      125,- KR.
OPGAVESAMLING I KIRURGI:
(495 OPGAVER)      135,- KR.

SÆLGES ELLER BYTTES

Haves: Almen medicin, grundbog, maj 1997.
Redaktion; Niels Bentzen, Hanne
Hollnagel og Torsten Lauritzen.
Fuldstændig ubrugt. Pris 200,- kr.

Klinisk Medicin & Kirurgi, 1.oplag, 1.
udgave, 1992
Redaktion; Erik Juhl, Henrik Kehlet,
Jens Ole Nielsen, Jens Thorup Ander
sen.
Brugt, men i rigtig god stand, uden un
derstregninger og æselører.
Pris 100,- kr.

Ønskes: Nyere fysiologibog/-bøger, gerne brugte.

Henvendelse: Trine Nøttrup
Tjn@dadlnet.dk , Mobil: 2442 3745

LÆSEMAKKER TIL
CELLE-BIOLOGI

Jeg søger en læsemakker til Celle-Biologi som-
meren 2000, jeg forstiller mig at vi begynder at
læse slutningen af marts/starten april.

Nicolai Renstrøm
Email: docstrom@mdb.ku.dk
Tlf: 24 40 86 05

MOBIL-TELEFON
FUNDET

Den ottende marts fandt jeg en mobil-telefon i
Rigshospitalets kantine.  Hvis du mener at det
er din og du kan beskrive den i udførlige detal-
jer, må du gerne ringe til mig på 2646-1904.
MVH, Morten.

SEXEKSPRESSENS
LOGOKONKURRENCE

Er du god til at tegne?
Vil du tjene nogle billige penge?
Så deltag i Sexekspressens
Logokonkurrence.

Sexekspressen er et seksualoplysningsprojekt
bestående af medicinstuderende som tager ud
at underviser folkeskolens ældste klasser i Kø-
benhavnsområdet.
Vi mangler et logo som vi synes passer til vores
navn og vores projekt. Da ingen af os i projektet
mildest talt tegner særlig godt -  så håber vi
indtrængende at der er hjælp på vej.

Du får 300 kr og et par flasker rødvin - hvis
netop din tegning/skitse viser sig at gøre dig til
vinder.

Email os nu : sexekspressen@mdb.ku.dk

EFTERLYSNING

    Efter en fantastisk P-dag, hvor jeg havde
nogle venner med for stolt at fremvise
Studenterklubben og dens kunnen, er det total
nedtur at komme ud i garderoben og finde ud
af, at en af vennernes jakke er blevet stjålet.

Det er en rød skijakke af mærket 8848. Den er
blå på ærmerne. I lommerne findes nøglebundt
og et lufthavnskort til Københavns Lufthavn,
som ejermanden savner helt vildt, da det er
adgang til hans arbejdsplads.

Er du i besiddelse af jakken eller nøgler og
lufthavnskort, må du meget gerne aflevere dette
i klubben eller ringe på 35 85 37 30.

Anne Mette Bay

ANNONCER

Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen - Jeg må ikke slikke tallerkenen



9

Vagtbureauet

ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:
Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00
og  fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen
er  35 24 54 05
man kan også skrive til os på e-mail
adresserne:
Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk  (Jytte Lindegren)

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

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  6/3-2000 � 12/3-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 8 10 7 10 8 18 14 75
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 18 13 10 13 14 16 13 97
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 15 11 10 17 18 16 20 107
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ialt
bestilt 41 34 27 40 40 50 47 279
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 6/3-2000 � 12/3-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 4 3 4 4 4 3 4
Arbl. Vagter 11 9 12 10 12 10 10
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.

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 understre-
ges,
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 - vær opmærksom på de nye lønsedler
uden porto betalt.

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 regler.

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

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

Gitte Lindegaard er ikke at træffe tirsdag d. 14/3, torsdag d. 16/3 og fredag d. 17/3-2000.
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 således
fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen Caroline Møller, vagtchef & Gitte Lindegaard-Hjorth, Servicechef

VB MEDDELER
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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 Vagt-
bureauet 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 plad-
ser.

UNDERVISER SØGES TIL VT-KURSETS MODUL 3
Vagtbureauet søger underviser til modul tre. Du skal kunne undervise på næstkommende semesters
kurser, begyndende i slutningen af september 2000. Det er et krav, at du kan gå med på modul tre den 25.
marts 2000 fra klokken 12.00 – 17.00 i oplæring.

Pensum: Modul tre omhandler respiratorteori samt introduktion til respiratoren, samt ventilatørens
arbejdsopgaver, intubering, manuel ventilering, sugning og udtrapning fra respirator.
Du skal bl.a. undervise kursisterne i indikationer, procedurer og komplikationer ved ovenstående.
Kvalifikationer: Du skal have lyst til at undervise og være rutineret ventilatør. Har du undervisnings-
erfaring er dette naturligvis en fordel; det er dog ikke et egentligt krav.
Arbejdstid og løn: Lønnen reguleres løbende og er for  tiden ca. 250,- kr. i timen.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester; dette indebærer 8 undervisningsmoduler á fem timer pr.
år.
Ansøgning: Skriftlig ansøgning stiles til servicechef/vagtchef og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

Ansøgningsfrist: fredag den 17. marts 2000 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 21. marts 2000. Du vil få besked, hvis du skal til samtale.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte servicechef/
vagtchef på tlf. 35 24 54 04.

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 SYN-
DROM,
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 sta

dig ledige pladser 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 inte-
resse.

Ansøgningsfrist:  Onsdag den 15. marts 2000
kl. 12.00

Stiftende holdmøde Fredag d. 17.marts.

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 SYN-
DROM,
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 sta

dig ledige pladser 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 inte-
resse.

Ansøgningsfrist:  Onsdag 15. marts 2000 kl.
12.00

Stiftende holdmøde fredag den 17. marts 2000

Yderligere information fås hos vagtcheferne
3524 5404

HJEMMEHOLD 4626 I ALLE-
RØD SØGER 1 NY VENTILATØR
PR. 1. MAJ 2000.
Vi hjælper en 10-årig dreng, der har sølvkanyle.
Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl.06.45-
15.00 på hverdage og alle nattevagter. På hver-
dage dækker vi nattevagter fra
kl.22.30-06.45 og på fredage og lørdage dækker
vi fra kl.23.00-08.00.
Derudover dækker vi aftenvagter efter behov og
endvidere dækker vi nattevagterne,
når familien er på ferie.

Drengen går i en almindelig folkeskole
(4.klasse) og der følger vi ham fra kl.7-8  til
kl.13.00. Derefter er han i fritidsordning indtil
kl.15.00 hvor han bliver hentet.

Kvalifikationskrav 250-300 VT-timer, gerne
med børneholdskursus og intensiv erfaring.
Evt.erfaring med hjemmehold er en stor fordel.
Du skal kunne lide børn, da
du konstant er omgivet af dem.

Det er ikke et krav at du har bil, men det er en
fordel.
Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. må-
ned og gerne flere.
Der ydes transportgodtgørelse til hver vagt.
Der er 2 følgevagter, én i hjemmet og én i sko-
len.

Yderligere oplysninger: hos holdleder Helen på
tlf. 48797542.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 30.marts kl.12.00
til Vagtbureauet.

VB MEDDELER
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IMCC
NY SCOPH-GRUPPE

Der har i den for-
gangne tid været stor
udskiftning i gruppen,
og vi er nu et hold af
gamle såvel som nye
IMCCere til at gå i krig
med folkesundheds-
relaterede problemstil-
linger. Så har du idéer
til nye projekter eller
erfaringer fra gamle så
kig forbi. Vi er en helt ny gruppe der skal lære hinan-
den lidt bedre at kende  -  det bliver hyggeligt.

SCOPH MØDE
onsdag d.22/3  kl 19.30
Ydunsgade 9 3.tv

Evt. spørgsmål: kbarfod@mdb.ku.dk

Kristoffer

PIT OPHOLD FORÅRET
2001!

Har du bestået din farma og
mikro, og har du lyst til at
arbejde som Praktikant  I
Troperne (PIT) i en periode
på 3-6 måneder til foråret
2001, så læs videre.
Du kan komme til Indien, Sydamerika og Afrika.
Opholdet skal være af minimum 3 måneders varig-
hed og maks 6 måneder, og kan karakteriseres som
et udvidet klinikophold. Opholdet godkendes som
VKO.Vil du til Afrika, skal du påregne at bruge hele
august måned på Kursus I Tropemedicin, der foregår
på Panum.
Du er velkommen til at kigge i vores informations-
mappe, der er at finde på IMCC-kontoret. Kontoret
har åbent man, tirs, tors, og fre fra kl. 11.30 - 14.00.
Du er også velkommen til at ringe til Christina på
35353945, hvis du har spørgsmål.
Ansøgningsskema kan rekvireres hos IMCC’s sekre-
tær Louise, der er at finde på IMCC-kontoret (lige
overfor datasalen).

ANSØGNINGSFRISTEN ER MANDAG D. 3/4 -2000.
På vegne af PIT, Christina

PRÆKLINISK OPHOLD

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

Basisgrupper
MEDICINSK FILOSOFISK
FORENING

Carsten Koch

Medicinsk Filosofisk Forening
har inviteret tidligere
Sundhedsminister Carsten
Koch til debataften.
Carsten Koch vil bla. fortælle
om sine egne visioner om Dan-
marks sundhedspolitik.
Kunne du tænke dig at stille
spørgsmål eller provokere en
tidligere minister til konkrete
svar så kom til denne debataften. Der vil ikke
være grænser for spørgsmål, da aftenens tema
er meget bredt.
Så gå i flæsket på en tidligere sundheds-
minister og kom til denne forrygende aften.
Arrangementet holdes torsdag d. 16. marts
kl. 19.00 på Vartov Kollegiet, Farvergade 27 (
lige ved Rådhuspladsen ).
Der vil være kaffe/te og kage til billige penge.

Har du spørgsmål ring til Rikke 38338834,
Joen 33256789, Troels 33130673, eller Louise
38340808.
Du kan også besøge vores hjemmeside
www.studmed.ku.dk/mff

PANUM SQUASH-
TURNERING !!

Der er allerede 20 tilmeldinger til PAF’s
squash-turnering lørdag den 1. april i Grøndals-
centeret på Frederiksberg fra kl. 11.00 til 16.00.
Har du spillet i flere år eller har du bare prøvet
det et par gange, så er det måske noget for dig.
Skynd dig derfor at tilmelde dig, så vi får en
stor og sjov turnering med masser af gode
kampe.
Turneringen vil blivet spillet i puljer á  4 eller
5, så du får minimum tre 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,  præmier og mulighed for gratis
medlemskab af PAF. Tilmelding i løbet af ugen
kan ske i Studenterklubben onsdag kl. 12.00,
torsdag kl. 16.00 og fredag kl. 12.00. Ellers kan
der tilmeldes til Christoffer Tandrup Nielsen
på nr. : 38338834 eller e-mail:
goodstuf@get2net.dk. Seneste tilmelding d. 17.
marts. DEM, DER ALLEREDE ER TILMELDT
OG IKKE HAR BETALT, BEDES BETALE PÅ
ET AF DE TRE OVENSTÅENDE TIDSPUNK-
TER ELLER RINGE TIL  CHRISTOFFER.

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 ingen-
ting at øve i lokalet, eneste betingelse er bare
at mindst én fra jeres band er medicinstude-
rende. Lav en ansøgning, hvor I skriver lidt om
jer selv og  jeres musik, og vedlæg desuden ko-
pier af studiekort for de/dem af jer, der er medi-
cinstuderende. 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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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 gruppen godt, men tiden (og medlemmerne ?!) er nu moden til forenin-
gen 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 stiftende 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 enkelt 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 parapsykologi der blev holdt
tirsdag d. 7 marts;
- hvad fik vi ud af foredraget
- er parapsykologi relevant for medicin (og dermed 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 efter-
året. 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 generalforsamling !
Venlig Hilsen Gruppen for Integreret Medicin

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Hamilton - ultrasej svensker. Skrot Bond. Glem
alt om Euroman. Hvis det er det ultimative mand-
lige idol, du leder efter, så er Hamilton manden,
der ved, hvad der skal til. Han rykker i både
jakke og slips, men er ikke bleg for at få snav-
sede hænder, når det virkeligt brænder på. Og
han ved lige præcis i hvilken retning han skal
pege, når det hårde stykke er ladt. Carl Hamilton
(Peter Stormare) og hans ven/kollega Åke Stål-
handske (det er altså ingen joke) får, i verdens-
fredens navn, ordre til at eliminere en gruppe
smuglere. Smuglerne er i besiddelse af et kerne-
våben på 1½ megaton, nok til at udslette en
millionby. Under aktionen lykkes det dog for én
af smuglerne at slippe væk, og den højeksplosive
jagt på smuglerne og kernevåbenet fortsætter
sin hærgende vej igennem Sverige....

Censur: Tilladt til over 15 år
Længde: 126 minutter
Klip: Darek Hodor

Program for foråret 2000:

16.03 Hamilton
23.03 Psycho
30.03 Surprise
06.04 Eyes Wide Shut
13.04 Flamberede hjerter
27.04 Insekt-tema aften
04.05 Jonathan L. Havmåge
11.05 Arlington Road

En film af Harald Zwart:

Hamilton
Torsdag den 16. 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.

Til alle, der var med til den store Casino Aften, tak fordi
I kom. Til Jer der ikke var der, fortvivl ikke. Filmklub-
ben planlægger andre overraskelser i løbet af semeste-
ret. Glæd Jer til vores surprise-aften d. 30/3 og vores
insekttema-aften, hvor det er tilladt at klæde sig ud som
sin favoritmyre.

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 træffe-
tider 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

INDRE ORGANER
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HAR DU EN GOD IDE TIL
ET STUDENTERSOCIALT
ARRANGEMENT, MEN
MANGLER PENGE, SÅ FAT
MOD!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde
oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en

gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til

- startomkostninger for forening/sportsklub/
andet, seminar, anskaffelser o.s.v.

3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af

bil, materialer, rekvisitter, andre anskaf-
felser eller andet.

5) Hvor mange studerende projektet vil komme
til gode, både direkte og indirekte.

6)    En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2000.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

BASISGRUPPER HVOR
ER I?
Opråb til basisgrupperne og andre
foreninger på panum
Rusvejledningen er godt i gang, og
dermed er dette års rusbogsredaktion
også startet med at forberede dette års
RUSBOG og det er simpelthen den en
eneståendestående chance for lige
netop din gruppe/forening at få sagt en
masse til de studerende.
Sidste års redaktion var usædvanligt effektive og fik
revideret den gamle bog fuldstændigt. Alle indlæg
blev gennemlæst (næsten) og meget gammelt lige-
gyldigt l... røg i papirkurven v.1.999. Selvom vi smed
en masse ud, lykkedes det os alligevel at tilføje så
meget nyt blod til denne støvede gamle sag at den
nåede op 165 sider!!! en forøgelse på ikke mindre end
65%.

Denne bog får alle de kommende russere tilsendt
sammen med rustursinvitationen. Rusbogen er en
opslagsbog, hvor man kan slå op og læse om de for-
skellige tilbud der er på Panum. Hvor man skal søge
et sted at bo, hvordan det er at starte på studiet og
hvordan det er at blive læge osv. osv.
Derfor har jeres basisgruppe, forening m.m., nu mu-
ligheden for at sende jeres nye indlæg til rusbogen.
Husk at indlægget skal beskrive hvad, hvem og helst
hvor i er, og hvordan man kontakter jer/bliver med-
lem. Hvis man mener at have et indlæg der bare et
must for rusbogen, kan man kontakte undertegnede
via e-mail eller smide sit indlæg i MOK's postkasse
(lokale 9.2.1). Indlægget skal helst sendes som en
attachet fil, enten i Word eller Wordperfect. Der må
meget gerne vedlægges billeder og logoer, og vi kan
desuden gøre opmærksom på MDB's glimrende scan-

Basisgruppe(rus) News

ner. Vedr. billeder SKAL de vedlægges som seperate
filer, ellers slår vi jer ihjel på en langsom og smagløs
måde.

NYT NYT NYT
Rusbogen kommer på det store INTERNET. Ja det
er sandt. Alle de informationer der kommer i rus-
bogen vil blive lagt ud på nettet. Rusvejlederne har
nemlig introduceret  en web-gruppe der designer en
hjemmeside til alle de nye studerende - og lidt eks-
tra godt til vejlederne selv.
Så dette er en enestående chance for at blive set og
hørt (som MIDI-fil!).

Vi mangler bl.a. indlæg fra følgende grupper, for-
eninger og 'netværk':

SATS
PAF
P'18
P'21

Desuden arbejder vi på et kapitel der skal introdu-
cere alle de forskellige udlændinge på Panum til stu-
diet.
Dvs at hvis du er...
SVENSKER, PAKISTANER,
NORDMAND, ISLÆNDING FÆRING,
ELLER BLOT FRA NOGET DER
MINDER OM LANGBORTISTAN
...så må du/i meget gerne kontakte undertegnede
hurtigst muligt.

På rusbogsredaktionens vegne
Gordon
Kontakt sker via E-mail: jehu@mdb.ku.dk
eller på telefon: 35 38 96 90 hvor en svarer venter...
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14 SÅ ER DET  OSCAR-TID

BEST PICTURE

AMERICAN BEAUTY
THE CIDER HOUSE RULES
THE GREEN MILE
THE INSIDER
THE SIXTH SENSE

ACTOR IN A LEADING ROLE

Russell Crowe
Richard Farnsworth
Sean Penn
Kevin Spacey
Denzel Washington

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Michael Caine
Tom Cruise
Michael Clarke Duncan
Jude Law
Haley Joel Osment

ACTRESS IN A LEADING ROLE

Annette Bening
Janet McTeer
Julianne Moore
Meryl Streep
Hilary Swank

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE

Toni Collette
Angelina Jolie
Catherine Keener
Samantha Morton
Chloë Sevigny

ART DIRECTION

ANNA AND THE KING
THE CIDER HOUSE RULES
SLEEPY HOLLOW
THE TALENTED MR. RIPLEY
TOPSY-TURVY

CINEMATOGRAPHY

AMERICAN BEAUTY
THE END OF THE AFFAIR
THE INSIDER
SLEEPY HOLLOW
SNOW FALLING ON CEDARS

COSTUME DESIGN

ANNA AND THE KING
SLEEPY HOLLOW
THE TALENTED MR. RIPLEY
TITUS
TOPSY-TURVY

DIRECTING

AMERICAN BEAUTY
BEING JOHN MALKOVICH
THE CIDER HOUSE RULES
THE INSIDER
THE SIXTH SENSE

DOCUMENTARY FEATURE

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
GENGHIS BLUES
ON THE ROPES
ONE DAY IN SEPTEMBER
SPEAKING IN STRINGS

DOCUMENTARY SHORT SUBJECT

EYEWITNESS
KING GIMP
THE WILDEST SHOW IN THE SOUTH: THE AN-
GOLA PRISON
RODEO

FILM EDITING

AMERICAN BEAUTY
THE CIDER HOUSE RULES
THE INSIDER
THE MATRIX
THE SIXTH SENSE

FOREIGN LANGUAGE FILM

ALL ABOUT MY MOTHER
CARAVAN
EAST-WEST
SOLOMON AND GAENOR
UNDER THE SUN

MAKEUP

AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME
BICENTENNIAL MAN
LIFE
TOPSY-TURVY

ORIGINAL SCORE

AMERICAN BEAUTY
ANGELA'S ASHES
THE CIDER HOUSE RULES
THE RED VIOLIN
THE TALENTED MR. RIPLEY

ORIGINAL SONG

SOUTH PARK: BIGGER, LONGER & UNCUT
MUSIC OF THE HEART
MAGNOLIA
TOY STORY 2
TARZAN

SHORT FILM - ANIMATED

HUMDRUM
MY GRANDMOTHER IRONED THE KING'S SHIRTS
THE OLD MAN AND THE SEA
3 MISSES
WHEN THE DAY BREAKS

SHORT FILM - LIVE ACTION

BROR, MIN BROR
KILLING JOE
KLEINGELD
MAJOR AND MINOR MIRACLES
MY MOTHER DREAMS THE SATAN'S DISCIPLES
IN NEW YORK

SOUND

THE GREEN MILE
THE INSIDER
THE MATRIX
THE MUMMY
STAR WARS EPISODE I: THE PHANTOM MENACE

SOUND EFFECTS EDITING

FIGHT CLUB
THE MATRIX
STAR WARS EPISODE I: THE PHANTOM MENACE

VISUAL EFFECTS

THE MATRIX
STAR WARS EPISODE I: THE PHANTOM MENACE
STUART LITTLE

SCREENPLAY - ADAPTATION

THE CIDER HOUSE RULES
ELECTION
THE GREEN MILE
THE INSIDER
THE TALENTED MR. RIPLEY

SCREENPLAY - ORIGINAL

AMERICAN BEAUTY
BEING JOHN MALKOVICH
MAGNOLIA
THE SIXTH SENSE
TOPSY-TURVY

Oscarkonkurrence
Så skal vi til det igen! Sidde oppe en
hel nat og se de smukke og de rige gå op
ad den røde løber i forventning om at
gå hjem med en guldbelagt statue, der
angiveligt ligner en kvindes onkel
Oscar. Oscarnatten er natten til den
27. marts, og TV2 sender direkte. Vær
med i MOKS Oscar konkurrence, hvor
du kan teste din film IQ og gætte hvem
der løbe med Oscarerne i år. Sæt et
kryds i hver kategori og aflever
skemaet i MOKS postkasse.
God fornøjelse. MOKred / Raunsø

Aflever skemaet i udfyldt stand i
MOK's postkasse(foran lokale 9.2.1)
senest fredag d. 24. marts. Svar
modtaget herefter er ugyldige!

Den person, der får flest rigtige bliver
honoreret med Martini-pakke
bestående af en flaske gin og en flaske
vermouth!

Held og Lykke

Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________
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Fakultetsdag ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
KU

Onsdag den 29. marts 2000
Program for dagen

Formiddag: Orientering om nye forskningsresultater og klinisk/teoretiske
samarbejdsprojekter

09.30 – 11.00 Postersession i Vandrehallen. Der vises videnskabelige postere samt en særlig poster
over fakultetets klinisk/teoretiske samarbejdsprojekter. Udstillingsstand om „Ondt i ryggen“ foran Dam
Auditoriet.

10.00 – 10.30 Oplæg om „Ondt i ryggen“ i Store Mødesal.

11.00 – 11.30 Kaffe – serveres i Vandrehallen.

11.30 – 13.15 Fem faglige foredrag i Lundsgaard Auditoriet:
Biostatistisk samarbejde med kliniske afdelinger ved Niels Keiding, (IFSV), KU.

Hvorfor føder gravide kvinder egentligt? ved Hans Vilhardt (MFI) og Thomas Eng
strøm (MFI), KU.

Er transplantation af nethindens pigmentepithel mulig som forebyggelse af blindhed?
ved C.Röpke (MAI) og M. H. Nissen (MAI), KU.

En landsdækkende undersøgelse af symptomer ved kræftbehandling“ ved Mogens
Grønvold, (IFSV),KU / palliativ Medicinsk Afd. Bispebjerg Hospital.

En studerende præsenterer sin OSVAL-opgave.

Prisuddeling til bedste poster og bedste OSVAL-opgave.

13.15 – 13.45 Sandwich og vand – i Vandrehallen.

Eftermiddag � i Lundsgaard Auditoriet

14.00 – 15.00 Dekan Hans Hultborn byder velkommen, og derefter Årsberetning 1999.
Visioner for fakultetets klinisk/teoretiske samarbejde.

15.00 – 15.30 Ansvarshavende chefredaktør fra Mandag Morgen Erik Rasmussen ”Hvad ved læger
om patienter?”

15.30 – 15.45 Panumkoret synger.

15.45 – 16.00 Fakultetets pris til ”Årets underviser 1999”.

16.00 - Afslutning og reception.

Fakultetets ansatte og samarbejdspartnere er velkomne både til formiddagens og eftermiddagens pro-
gram.

FAKULTETSDAG
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Sommeruniversiteter i Europa
- Har du lyst til at engagere dig i en studenterforening  på tværs af landegrænser?

Studenterforeningen AEGEE afholder sommeruniversiteter i 79 universitetsbyer i Europa.
Et sommeruniversitet varer to uger i juni, juli eller august, koster ca. 800 kr. og kan være sprog-
kursus i Rom, Paris eller Berlin, kan handle om økologi i Beograd, russisk kultur i Moskva eller
andalusisk flamengo i Sevilla.

AEGEE i København afholder også sommeruniversitet. Det er i samarbejde med AEGEE-
Szczecin i Polen og vil handle om forskelle og ligheder mellem øst og vest.
Men AEGEE er ikke kun sommeruniversiteter:
I løbet af semesteret er det også muligt at rejse til et utal af konferencer og seminarer over hele
Europa. AEGEE er et europæisk netværk af studerende hvor du kan møde interesserede i ethvert
emne du har lyst til at diskutere. Har du for eksempel lyst til at holde en weekend om medicinsk
etik - så har vi rammerne. Endvidere holdes nogle fantastiske fester...

Vi holder til i Studenterhuset i Købmagergade og har eksisteret siden 1993. AEGEE er ved at
blive etableret i Aarhus.
Medlemskab koster 150 kr pr år. Der er et gebyr på sommeruniversitetstilmelding på 30 kr.

NÆRMERE INFORMATION PÅ:  WWW.AEGEE.KU.DK

Mød op i Studenterhuset den 21., 22. og 23. marts imellem kl. 15 og 19, hvor tilmelding
til sommeruniversiteterne finder sted.

Det kan naturligvis ikke garanteres at alle kan komme afsted, men sidste år kunne 80 køben-
havnske studerende tilbydes en plads, så kom glad kom frisk.

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på:
Mette_Trudsoe@qr.dk

Med venlig hilsen Mette Trudsø, AEGEE København

AEGEE har 20.000 medlemmer i 240 byer i Europa og er åbent for studerende fra alle fakul-
teter. AEGEE er ikke tilknyttet nogen partipolitisk eller religiøs overbevisning og er ikke-
profitskabende. Kurserne er så billige fordi de lokale studerende arbejder frivilligt og delta-
gerne indkvarteres privat eller på kollegier. Det handler om at skabe europæisk forståelse på
tværs af grænser og forskelligheder. Fra Finland til Tyrkiet, fra Spanien til Ukraine.

AEGEE

Og det gjorde den lille fase I'er så.


