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Vagtbureauet Informerer
VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:
Der er i en overgangsperiode 2 slags
lønsedler. Den gamle slags der bare

kan kastes i en almindelig postkasse...
...den ser således ud!

Og så er der den nye slags
hvor man selv skal sætte
frimærke på. Den ser sådan
her ud...

Den gamle lønseddel er på
vej ud - fordi VB skal spare.
Æv, hvad gør men så med
sine lønsedler?

Så gør man ligesom Andreas...
...man kommer sin lønseddel
ned i Postkassen der hænger
ved Sekretariatet ved
kemigangen...eller afleverer
den på Vagtbureauet på Bleg-
damsvej ved Caféen

Funke...eller sætter et frimærke på og smider
den i de røde postkasser fra Post Danmark.
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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: Vagtbureauet

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

Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:
MOK nr 21 , årgang 32 udkommerMOK nr 21 , årgang 32 udkommerMOK nr 21 , årgang 32 udkommerMOK nr 21 , årgang 32 udkommerMOK nr 21 , 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 "Psycho" "Psycho" "Psycho" "Psycho" "Psycho"

FFFFFredag:redag:redag:redag:redag:

LLLLLørdag:ørdag:ørdag:ørdag:ørdag:

Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:
15.00 FCK tager sig alvorligt sammen og15.00 FCK tager sig alvorligt sammen og15.00 FCK tager sig alvorligt sammen og15.00 FCK tager sig alvorligt sammen og15.00 FCK tager sig alvorligt sammen og
smækksmækksmækksmækksmækker Ver Ver Ver Ver Vejleejleejleejleejle

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
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32
70 85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404,
telefon 354544 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, studenter-
sekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, se-
kretærer
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

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommer-
eksamen 2000 indtastet på edb. De studerende, der
ønsker at kontrollere, at vi har tastet deres tilmel-
dinger korrekt, 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 se-
nest mandag den 13. marts 2000.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen,
skal man søge dispensation.

I indtegningsugen modtog vi nogle
eksamenstilmeldinger uden underskrift. Disse blan-
ketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til
eksamen.

REFERAT NR. 9/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT DEN 14.FEBRUAR 2000 KL.
15.15.

Tilstede:  Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Niels
Bækgaard (NB), ovl. Gunnar S. Lausten (GL),  ovl.
Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Lene Wallin,
stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med. Mette Mark-
lund (MM),  stud.med. Iben Spanggaard (IS),
stud.med. Henriette Petersen (HP), stud.med. Be-
rit Carlsen,  sekretær Birthe Brogaard (BB), sekre-
tær Lisbeth W. Jensen (LWJ)

Afbud fra: Ovl. Finn W. Henriksen, prof. Svend Lar-
sen, ovl. Jan Pødenphant, ovl. Steen Larsen
Ovl. Thomas Lind,, 1.rl.læge Lars Bo Ebskov, ovl.
Jens Strøm, sundhedsfaglig vicedirektør Jens Kr.
Gøtrik,,.stud.med. Arash Afshari,  stud.med. Rune
Mogensen.

Formanden byder velkommen og håber, at semester-
start kom til at forløbe godt trods diverse uheld i
Klinikudvalgets sekretariatet p.g.a. sygdom og
cykeluheld m.v. og takker udvalget for venlig delta-
gelse i denne anledning.

1.    Godkendelse af dagsorden: Godkendt.,
2.   Godkendelse af referat nr. 8/2000:  Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:  a) CL medde-
ler, at Kbh.amt endnu ikke har fået ny overenskomst
med Københavns Universitet. Der er for 1999 udbe-
talt et a‘contobeløb på  5.1 mil. i refusion, men da
Kbh. amt forventer endnu 2 mil., har sundhedsfaglig
vicedirektør Jens Kr. Gøtrik tilskrevet Dekanen
herom v/brev af  02.02.2000.-  b)  Medicinsk afd. C/
F, KAS Glostrup har pr. 01.02.2000 fået ny beteg-
nelse til M1 (gastro.) og M2 (kardiologisk) .
c)  Pr. 01.02.2000 er der sket ændringer til listen
over kliniske lektorer på h.h.v. kardiologisk og øre-
næse-hals afd., på KAS Gentofte.  - d) Pr. 01.04.00
fratræder ovl. Sven Dorph, Røntgenafd., KAS Her-
lev sin stilling som klinisk lektor i Kbh. amt.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for
dele af en eksamen eller du skal til en speciel eksa-
men og du ikke har gjort opmærksom på det til
indtegningen, skal du også straks kontakte Studie-
og eksamenskontoret 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” tilmel-
dinger.

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

4. Meddelelser fra studenterne:  a) Studen-
terne forespurgte, om det kan være rigtigt, at der
ikke kan udlånes bøger til Osval II fra Fag-
bibliotekerne, hvilket blev bekræftet var korrekt.
Lån af bøger skal gå gennem vejlederen.
5. Konkrete sager til drøftelsen: a) 7.sem.–
planlægning for efteråret 2000. – Der skal plan-
lægges forelæsninger med specielle emner jf. tidli-
gere udkast samt faste klinikdage. Det nedsatte
arbejdsudvalg afholder møde den 23.02.2000 kl.
15.15.
6. Budgetudvalget.  –  Udvalget drøfter mu-
ligheden for at afsætte midler til udvikling af et
styringsprogram for sekretariatet for planlægning
af undervisningsmateriale m.v. i budgetåret 2000.
– Niels Bækgaard vil undersøge en mulighed for
konsulentbistand.
7. Undervisningsplaner – a)  7.sem – KAS
Glostrup. – P.g.a. frafald blandt nye studenter på
KAS Herlev og KAS Gentofte, har 8 studenter på
KAS Glostrup fremsat ønske om at blive flyttet til
KAS Herlev og KAS Gentofte. – I henhold til aftale
med Studielederen kan Glostrup-holdet ikke ned-
lægges, da der er planlagt undervisning her i sam-
arbejde med underviserne, og da det i øvrigt ville
være  Herlev-holdet, der står for tur til at skulle
nedlægges i Kbh. amt, hvis der ikke er studenter
nok til et hold, jf. tidligere beslutninger. – b) 7.se-
mester - Der har desværre ved semesterstart vist
sig at være nogle overlab i planlægningen i forbin-
delse med kurset i ”træning i kliniske færdigheder”
og den øvrige undervisning, hvilket er ved at blive
rettet. c) 13.semester. -  Hold KKA 3c er beklagelig-
vis nedlagt på grund af omrokeringer m.v. inden for
Klinikudvalgene RH og KA.
8.   Universitetssekretariatet.  Intet.
9. Studienævn for Medicin: (Ref. nr. 15/ ved-
lagt).  Intet.
10. Eventuelt: - Intet
Mødet slut kl. 16.15 – Næste møde mandag den
13. marts 2000 kl. 15.15

Referent
Birthe Brogaard

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, sen-
des eksamensbreve, holder fri og er til møde m.m.)
links til SU-styrelsens, Lægeforeningens,
Sundhedsstyrelsens hjemmesider og meget mere.

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

Lederen
ER PORNO FORDUMMENDE,
FORNEDRENDE OG FORKERT?

Eller er det bare helt ok?

Det har været en uge i pornoens tegn. Kanal Køben-
havn, der ellers mest er kendt for at lægge sendetid
til en værre omgang diletant tv, har i et stykke tid
sendt hardcore porno efter 24.
Det har, udover en seerstigning på 135 %, medført
at nogle meget vrede unge mennesker fredag nat
klippede Anal Københavns kabler over under paro-
len: Stop voldtægtsprogandaen. Ellers har debat-
ten om porno mest udspillet sig verbalt.

På TV2 kunne man høre Oraklet fra Bryggen,
kulturredaktør på Aktuelt Niels Frid Nielsen råbe
på mere og bedre hardcore porno, og det kunne sag-
tens sendes på TV2  og DR.
Man kunne spørge den gode Niels Frid Nielsen om
han seriøst tror, at porno nogensinde bliver mere
end en omgang lyserød ind-ud-ind-ud.
Om han virkelig forventer, at pornoindustrien, der
helst arbejder under mottoet: Producer billigt,
sælg dyrt, søsætter store kunstnerisk ambitiøse
projekter, der, undskyld udtrykket, kan tilfredsstille
kulturellefeinschmecker som Niels Frid
Sagen er nu på vej helt til tops. Folketinget ville i
hvert fald i dag mandag starte en længere udred-
ning af sagen.

I virkeligheden er det de forbandede jyllænders
skyld med alt det porno. Da Tele Danmark afholdt
Kabel brugerafstemning stemte hele det jyske bibel-
bælte for kanalen TV6, der sender danskernes
ynglingsTVcocktail bestående af Naturfilm, Action
og blød Playboy porno.
Tak for det Lemvig (den var billig;-).
"Jeg tror ikke porno er skadeligt", udtalte Noel
Coward engang, "bare frygtelig frygtelig kedsomme-
ligt."
En enkel stilfærdig røst foreslog midt i alt hurlum-
hejet, at man kunne stemme med fjernbetjeningen
og zappe væk. Det råd skal hermed være givet vi-
dere. Porno er som bekendt sjovere at deltage i, end
at se på. MOK-red/Jon

MOK & STUDIET
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!

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

Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

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 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 15 – 16 12 – 15 Lone-Emilie Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Chri-
stian 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

GENERELLE REGLER I
FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervis-
ningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for
ansøgning om gentagelse af undervisningen er
10. januar/1.august for henholdsvis forårs- og
efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere be-
des man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin hold-
plads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1.
august for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase
II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.
Hvis man framelder sin holdplads inden disse da-
toer kan man blive holdsat på semesteret igen, uden
at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved
rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kom-
mer til at stå tom, men kan bruges til andre stude-
rende eller merit studerende. Hvis du glemmer at
framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af un-
dervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. novem-
ber 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt
en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt
til semesteret, idet holdene ikke må overbookes
med studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 8 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke
opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende
som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun
undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.  Der skal foreligge
tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på
at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

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

Studienævnet

Fase I
KLIP UD OG GEM!!

Åbningstider for den (våde) makroskopiske studie-
sal, 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, ner-
verne 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 mundt-
ligt! Det er en god måde at gennemgå eksamens-
emnerne 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! Der-
udover sidder der en vagt, der altid er villig til at
besvare spørgsmål, både hvad angår selve
spotningen, men også kan give gode råd omkring
eksamenslæsning, fremlæggelse til eksamen, osv.,
osv..

Derudover findes der også forskellige plastic-
modeller og alle knogler! Der findes ligeledes rele-
vante præparater for 5. og 6. semester!

Så her er semesterets åbningstider. Der er TO
ændringer – skrevet i kursiv den 26. og 28. april.
God læselyst!

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   9-15 + 15-18 (KBJ 6/UTG 3)
Torsdag  27.4   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Fredag  28.4 11-15 + 15-18 (KBJ 6/UTG 3)

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.

STUDIET



5

Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers
kurser 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
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der
kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et til-
bud til fase II-studerende. Her kan man øve prak-
tiske kliniske færdigheder såsom kateter anlæg-
gelse (mænd), IV-adgang, sutur & knudebindings-
teknik og GU. Man kan også øve undersøgelses-
teknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt
oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på dukker,
så hvis man vil øve dette skal man komme mini-
mum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på).
For at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at
man har modtaget undervisning i den pågældende
færdighed eller har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer om-
handlende kliniske undersøgelsesteknikker, prak-
tiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, or-
topædi 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 Kompen-
dium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbø-
ger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læse-
pladser mod deponering af studiekort. For yderli-
gere information om PC-salen og biblioteket op-
fordrer vi til at I møder op og spørger studenter-
vagten.
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 fore-
går 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 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 Åbn for tilmeld

230300 16.00-17.30 Kateter 2302

230300 18.00-19.30 Kateter 2302

300300 16.00-17.30 IV-adgang 0103

300300 18.00-19.30 IV-adgang 0103

060400 16.00-17.30 Kateter 0803

060400 18.00-19.30 Kateter 0803

110400 16.00-17.30 Sutur 0803

110400 18.00-19.30 Sutur 0803

130400 16.30-19.00 Gynækologi 1503

180400 16.30-19.00 Genoplivning 1503

250400 16.00-17.30 Sutur 2203

250400 18.00-19.30 Sutur 2203

270400 16.30-19.00 Genoplivning 2903

020500 16.00-17.30 Sutur 0504

020500 18.00-19.30 Sutur 0504

040500 16.30-19.00 Genoplivning 0504

090500 16.00-17.30 Sutur 1204

090500 18.00-19.30 Sutur 1204

110500 16.30-19.00 Genoplivning 1204

160500 16.30-19.00 Gynækologi 1204
Ovenstående kurser er for alle studerende på
fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hver-
dage 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 skri-
ver 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

Lipid rafts and protein trafficking

Monday, 3. April, 2000. 13.30 � 17.30.
Lundsgaard Auditorium,
Panum Institute, Copenhagen University

The symposium is generously sponsored by „Traffic“
published by Munksgaard A/S and Biacore A/S.

Chairman: Jakob Larsen
Program:
13.30 - 13.35 Introduction
13.35 - 14.15 Deborah Brown. Department of
Biochemistry and Cell Biology, SUNY at Stony
Brook, New York. Organization of proteins and
lipids in cholesterol and sphingolipid-rich
membrane rafts
14.15 - 14.55 Michael Danielsen. Department
of Medical Biochemistry and Genetics, University
of Copenhagen. Lipid rafts in intestinal epithelial
cells
14.55 - 15.35 Martin Stahlhut. Department of
Medical Anatomy, University of Copenhagen.
Involvement of the novel filamin-caveolin-1
interaction in the organization of caveolin-1-posi-
tive membrane domains by the actin cytoskeleton
15.35 - 16.00 Coffee break and exhibition
16.00 - 16.40 Miguel A. Alonso. Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa,” Universidad
Autónoma de Madrid. The MAL proteolipid as an
element of the machinery for apical sorting in
epithelial MDCK cells
16.40 - 17.20 Jens Knudsen. Institute of
Biochemistry. University of Southern Denmark,
Odense. Role of Acyl-coenzyme A  Binding Protein
(ACBP) in  lipid metabolism and vesicle trafficking
in yeast

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

UDDANNELSEN I HUMAN-
BIOLOGI

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basal-
biologiske forhold, som har betydning for forståel-
sen af den menneskelige organismes funktion i
sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på
forsøgsbasis i 1989 og blev positivt evalueret i 1994.
Den næste evaluering skal foregå i 2000.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 stude-
rende.

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget
som 3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag,
lægevidenskabelige redskabsfag og naturvidenska-
belige hjælpediscipliner. De gennemgående hoved-
fag er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden
undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mi-
krobiologi, farmakologi, genteknologi, videnskabs-
teori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To
ophold på henholdsvis en klinisk og en paraklinisk
(laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rap-
port. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangs-
punkt i tidligere undervisning på studiet og den grun-
dige træning i biologisk metodik giver et godt grund-
lag for det praktiske arbejde under specialefasen.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt
specialearbejde. 3. semester undervises på engelsk.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabe-
ligt grundlag kunne forestå forsknings- og udvik-
lingsarbejde samt evaluering og rådgivning i for-
bindelse med biologiske problemstillinger af rele-
vans for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor ek-
sempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bio-
teknologisk industri og forskningscentre på hospi-
taler og ved de højere læreanstalter. Der er mini-
mal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret ind-
hold f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci,

ÅBNING AF UDSTILLINGEN �NÅR
NYRERNE SVIGTER...�
PÅ MEDICINSK-HISTORISK
MUSEUM

onsdag den 29.-3.-2000 kl. 16.00
i auditoriet, Bredgade 62, 1260 K

Slut en hård dag af med en forfriskning, the, kaffe
og scones, hør et foredrag og se den nye udstilling.

Udstillingen handler om udviklingen af dialysebe-
handlingen ved nyresvigt gennem de sidste 50 år.
Udstillingen viser nyrernes funktion, nyre-
transplantation, tidligere tiders uroskopi (analyse
af urin) og behandling af sten i urinvejene. Der er
udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen.
Det er på 45 sider,  koster 40.-kr og kan købes på
museet.

Programmet den 29. marts kl. 16.00 ser således
ud:

1) Om dialyse, uroskopi og medicinhistorie: En
dialysator er ikke kun en maskine af jern og gummi
og uroskopi er ikke kun et glas med urin. Ved
cand.phil Lars Ole Andersen.

2) Noget om nyrer: Raske og syge, kunstige og trans-
planterede. Ved professor dr.med. Jørn Giese.

3) En nyreudstilling: Forløb og genstande. Ved kon-
sulent dr.med. Hans Ejlif Jørgensen.

biologi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved
optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræ-
senterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlæg-
ges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår
tidligere forskningsaktivitet, karakterniveau og
alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere
information
Ansøgningsskemaer samt yderligere information
kan rekvireres og indsendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76/35 32 75 28
e-mail: mol@adm.ku.dk
ANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG DEN 25.
APRIL 2000 KL. 12.00

Kl. ca. 16.45 kan man indtage den lille
eftermiddagsforfriskning og se udstillingen.

Med venlig hilsen
Lars Ole Andersen     Rikke Claësson
Hans Ejlif Jørgensen     Ion Meyer      Ole Munck

STUDIET
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Annoncer

SÆLGES:
Kumar and Clark: Clinical Medicine. Nyeste
(4.) udg.
Absolut ubrugt grundet fejlbestilling over net-
tet. 300,-

Lars Møller Pedersen 35828475 eller min
talentløse læsemakker: Bo Enemark Madsen
35379849.

BOGSALG
Medicinsk kompendium 14. udgave sælges.
Begge kompendier er i perfekt stand. Pris 650
kr.
Tlf: 3538 4680

LÆSEMAKKER SØ-
GES...
til dermatologipensum.
Eksamen nærmer sig og det er trist at sidde og
terpe alene.
Forestillede mig at vi brugte et par uger til at
overhøre hinanden.
Det kræver altså at du er rimeligt inde I pen-
sum I forvejen.
Ring på 35813559

VIKAR FOR RESER-
VELÆGE
På medicinsk afdeling, Skive
Sygehus, er der 2 stillinger
ledige som vikar for reservelæge

Stilling I i perioden 24.4 – 31.5.00

Stilling II i perioden 24.4 – 30.6.00

Stillingerne indebærer dagarbejde på hverdage,
og der er mulighed for bolig på stedet.

Skriftlig ansøgning bedes venligst sendt til ad-
ministrerende overlæge, S. Darling, medicinsk
afdeling,
Skive Sygehus.

Medicinsk afdeling
Skive, den 16.3.00
Skive Sygehus
Resenvej 25
7800 Skive

HURTIGKAFFE I
KANTINEN!
Kantinen byder velkommen til
hurtig køb af kaffe i
hovedkantinen.

Som nævnt ved tidligere lejligheder introduce-
rer Panum Kantinen nu muligheden for på sær-
deles hurtig vis at kunne købe kaffe. Konkret
betyder der, at man nu i hovedkantinen kan
købe en kop kaffe for 6 kr. i en kaffemaskine
ved disken. Man går altså uden om køen!

Vi håber at flere kaffe–tørstige studerende på
denne måde kan få stillet “behovet” – også i de
korte pauser mellem timerne!

Med venlig hilsen
Studenterbestyrelsen i kantinen

Kantinen@studmed.ku.dk

SPÆNDENDE
STUDIEJOB
Undervis kosmetologistuderende
i dermatologi
Der er 28-56 undervisningstimer pr. semester,
samt afslutningsfester man aldrig glemmer!

Tiltrædelse straks - løn efter aftale

Skriv fluks til jakob@krarup.com

FORÅRSOPVISNING
I USG
Universitets Studenter-gymnastik inviterer
hermed alle interesserede til at overvære årets
festlige opvisning fra nogle af USG’s dygtige
hold. Eftermiddagen byder på betagende opvis-
ninger fra aikido, karate, funk, jazz, rytmisk-
gymnastik, springgymnastik, moderne dans
samt standard og latinamerikansk dans. Mød
op, lad dig betage og få inspiration til næste
års sportsaktiviteter.

Arrangementet finder sted lørdag d. 8. april
kl.15.30 i Otto Mønstedhallen, Nørre Allé 53,
2200 KBH. N.

Der er gratis adgang, men  hvis du vil være helt
sikker på en siddeplads, er det bedst at møde
op i god tid.

ANNONCER
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FADL

PSYKOLOGISK
KRISEHJÆLP

FADL har truffet aftale med cand. psych.
Karina Wagtmann (afdelingspsykolog
ved afd. E, Bispebjerg Hospital), om et
tilbud til medlemmerne om krisehjælp/
psykologisk debriefing og supervision.
Tilbuddet om supervision vil i første omgang køre
som forsøgsordning, med en fast gruppe på 4-6 del-
tagere udover supervisor. Gruppen mødes to gange
om måneden, på en fast ugedag og supervisionen
varer 90 minutter. Formålet er at give deltagerne
mulighed for sammen at reflektere over de vanske-
ligheder man møder i forbindelse med vagtarbejdet,
det kan f.eks. være i kontakten til psykiatriske pa-
tienter, de følelsmæssige belastninger det medfø-
rer at sidde vagt ved svært syge eller døende pa-
tienter, m.m.
Erfaringerne viser at det for mange er en stor hjælp,
at få sat ord på de tanker og følelser som aktiveres
når man beskæftiger sig med syge mennesker. For
mange er det også frugtbart – både fagligt og per-
sonligt – at dele sine erfaringer og oplevelser med
andre, under formaliserede rammer hvor der er
plads og tid til en mere grundig reflektion. Supervi-
sion er på de fleste psykiatriske afdelinger etable-
ret som en fast aktivitet i afdelingskulturen, og det
vinder efterhånden også inpas på flere og flere større
somatiske afdelinger, hvor man i dagligdagen be-
skæftiger sig med svært syge mennesker. Dette i
erkendelsen af at det meget krævende at have sin
daglige gang i sådanne arbejdsmiljøer.
Supervision for FADL-medlemmer er noget helt nyt,
og det er stadig uvist hvor stor tilslutning der vil
være til en sådan aktivitet. Indtil videre må vi for-
søge os frem og tilpasse supervisionen efter de be-
hov og interesser der må vise sig undervejs.

Udover regelmæssig supervision, vil der fremover
være mulighed for at få individuel psykologbistand
i form af kriseintervention/psykologisk debriefing,
hvis man i vagtarbejdet er blevet udsat for vold-
somme, chokerende oplevelser der bevirker at man
ikke kan opretholde sin vanlige psykiske balance.
Efter sådanne episoder kan et medlem (eller flere
hvis man arbejder i hold) nu rette henvendelse til
vagtchefen, som formidler kontakten til psykolo-
gen. Almindeligvis indebærer kriseintervention 3-
6 konsultationer, hvor man får lejlighed til at bear-
bejde hændelsen, og dermed modvirke udviklingen
af psykiske mén, f.eks. i form af et permanent for-
højet angstberedskab, frygt for at komme på den
samme afdeling som hændelsen fandt sted, frygt
for en bestemt patient eller patienttype, øget selv-
usikkerhed mm.

For at give en mere udførlig præsentation af disse
psykologydelser, og for at præsentere sig selv for
medlemmerne vil FADL forsøge at få afholdt et fore-
drag med psykolog Karina Wagtmann om supervi-
sion og kriseintervention. Nærmere om dette se-
nere nummer af MOK.

Kontakt til psykolog forgår gennem vagtchefen.

TURNUSINFORMATIONSMØDE

FADL’s turnusudvalg afholder informationsmøde
om turnusordningen i samarbejde med Sundheds-
styrelsen, FAYL og de 3 uddannelsesregioner.

Mødet afholdes: Onsdag d. 29.3.2000 kl. 16.00 –
18.00 i Studenterklubben.

Mødet forventes afholdt således:

· FADL byder velkommen
· Orientering fra GYL om eksempelvis,
hvilke kriterier der kan være bestemmende for valg
af sygehus, f.eks. uddannelsesforhold, boligforhold,
børneinstitutioner
· Orientering fra Sundhedstyrelsen om
turnusordningen
· Pause
· Regionerne øst, syd og nord orienterer om
bl.a. antallet af turnuspladser i regionerne, herun-
der fordelingsprincipperne
· Diskussion og afrunding

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål un-
dervejs.

FADL byder på en sandwich og en øl/vand.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Z. Vedersø
formand FADL’s turnusudvalg

DIVERSE INFORMATIONER
FRA FADL�S SEKRETARIAT

Manglende kontingentbetaling til FADL

Endnu engang må FADL konstatere, at 426 med-
lemmer stadig ikke har betalt det forfaldne kontin-
gent på kr. 725,00 – for perioden l. februar – 31. juli
år 2000. Kontingentopkrævningerne blev udsendt
den 16. februar år 2000 og   Tirsdag den 14. marts
år 2000 er der sendt rykker-
girokort – uden gebyr – med betalingsfrist den
24. marts år 2000. Du kan også vælge at betale dit
kontingent kontant på FADL’s sekretariat.

Derfor betal� dit kontingent inden
den angivne tidsfrist � og undgå kr.
150.00 i rykkergebyr !!!!!!!

Kontingentbetaling via Betalingsservice
Som tidligere meddelt i MOK, har FADL’s repræ-
sentantskab beluttet, at præmiere de medlemmer
som har valgt at betale FADL-kontingentet via
BetalingsService, da BetalingsService er en utrolig
lettelse for sekretariatets arbejde. Sekretariatet
forventer at lodtrækning om de spændende præ-
mier sker sidst i denne uge. Alle ”vinderne” vil få
skriftlig besked. Forudsætningen for at deltage i
lodtrækningen er at FADL-kontingentet  er betalt
via BetalingsService  1. marts år 2000, som var
sidste frist for kontingentbetalingen. I forhold til

sekretariatet oplysninger har 957 medlemmer
valgt at tilmelde sig BetalingsService  og det er
blandt disse medlemmer de heldige ”vindere” vil
blive fundet.

FADL håber, at vi igen til efteråret vil lave endnu
en konkurrence, så tilmeld dig BetalingsService –
så er det måske dig der bliver én af de heldige ”vin-
dere”. Hvis du ønsker at tilmelde dig
BetalingsService skal du blot rette henvendelse til
sekretariatet

Er du i tvivl om FADL’s kontingentregler – så læs
nedennævnte

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

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

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

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

Ekstraordinær kontingentfritagelse �
oprettelse af socialfond:
Da enkelte medlemmer i en periode kan være ud-
sat for ekstraordinære sociale belastede situatio-
ner, har repræsentantskabet besluttet at oprette
en socialfond, hvilket vil sige, at sekretariatet/be-
styrelsen har mulighed for at bevilge kontingent-
fritagelse i ovennævnte situationer.

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat
Anette og Linda
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  13/3-2000 � 19/3-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 9 9 11 9 15 17 3 73
udækket 0 1 0 0 0 0 0 1 1,5
15-23
bestilt 15 14 16 14 19 7 4 89
udækket 0 0 0 0 1 0 0 1 1
23-07
bestilt 19 18 21 24 17 13 8 120
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ialt
bestilt 43 41 48 47 51 37 15 282
udækket 0 1 0 0 1 0 0 2 0,5
dæknings % 100 97 100 100 98 100 100

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: 13/3-2000 � 19/3-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3 5 5 5 4 4 3
Arbl. Vagter 9 13 15 15 13 12 10 87
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen “ledige hold”,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at
der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Åbningstider på VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00
og  fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

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

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

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

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

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.

HUSK ……………  SPV-opskrivning kan ske 1
måned frem minus 1 dag.

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 kon-
tor på Panuminstituttet. Det skal understre-
ges, at postkassen kun må benyttes til lønsed-
ler 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.

Feriepenge �gammelt år�.
Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrø-
rende det gamle ferieår (penge optjent i 1998,
der udbetales i perioden 1.maj 1999 til 30. april
2000), er det på tide at få dem hævet. Er pen-
gene ikke hævet inden 1. maj i år, skal FADL
sende dem til Feriefonden, og det vil jo være
dumt. Hvis årsagen til, at du ikke har hævet
dine penge endnu er, at dit feriekort er bort-
kommet, 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 dispositions-
dag 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 vagt-
chef/servicechef, så læg en besked i vagt-
afdelingen 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 øje-
blikket 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 &      Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef         Servicechef

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.)

Vagtbureauet
VB MEDDELER
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HJEMME VT-HOLD 4628
Vagtbureauets nye hjemmehold i Kirke Såby
søger 3 ventilatører.
Holdet varetage observation af et barn på ca. 9
uger, der er født med UNDINES SYNDROM,
hvilket er en lidelse, som bevirker svære
søvnapnø tilfælde.

Barnet ligger med BIPAP.

Holdet dækker nattevagter alle ugens dage.
Vagterne er af 12 timers varighed. Ydermere
vil der på sigt blive tale om én enkelt dagvagt
pr uge.

Holdet arbejder i Kirke Såby, ved Roskilde. Der
ydes transportgodtgørelse og billet refusion.

· 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.
· Kunne tage ca. 4 vagter per måned.

Som holdmedlem arbejder man under
respirationscenter øst, RH 3072´s ansvar.

Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have inte-
resse.

Ansøgningsfrist: 28.03.2000 kl. 12.00
Yderligere information fås hos vagtcheferne
3524 5404

HOLDLEDERKURSUS
Igen i år afholder vi et holdlederkursus for even-
tuelle interesserede. Kurset løber af stabelenpå
Vagtbureauet lørdag den 27. maj klokken
13.00-17.00, og nogle af de ting, der vil blive
gennemgået er følgende:

- Hvad indeholder arbejdet som holdle
der

- Områder, som holdlederen ikke har an
svar for

- Problemer; hvordan tackler man disse
og hvordan løses de bedst og hurtigst?

- Honorering
- Opgaveløsning
- Og meget andet

Hvis du er interesseret i en plads på kurset,
bedes du aflevere nedenstående slip på Vagt-
bureauet til Maria Busk senest mandag den 8.
maj 2000 klokken 12.00.

Tilmelding til holdlederkursus
Navn
Adresse
By
Personnummer
Evt. holdnummer

HJEMME VT-HOLD 4628
Vagtbureauets nye hjemme VT-hold søger 3 - 4
nye medlemmer.

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

Barnet ligger med BIPAP.

Holdet dækker nattevagter, alle ugens dage i
tidsrummet 21.00 til 09.00. Desforuden vil der
på sigt blive tale om én enkelt dagvagt pr uge.

Holdet  arbejder 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.
· Kunne tage ca. 4 vagter pr. måned.

Holdmedlemmerne arbejder under respirations-
center øst,  RH 3072´s ansvar.

Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have inte-
resse.

Ansøgningsfrist: 28.03.2000 kl. 12.00
Yderligere information fås hos vagtcheferne
3524 5404

HJEMMEHOLD 4626 I
ALLERØD
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 omgi-
vet 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.

Udfordrende og fleksible vagter
tilbydes
Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger
1-2 ventilatører.

Vi tilbyder:-Selvstændigt arbejde med pas-
ning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-
4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag
(næsten), da vi ikke har dækningspligt for de
tilbudte vagter.
-Godt og tæt samarbejde med læger, sygeple-
jersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
- Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere
med VT-II kursus har 1. prioritet. Har du ikke
VT-II skal du melde dig til førstkommende kur-
sus. Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring fore-
trækkes.
Oplæring:
Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).
2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter:
Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.
Herefter 5-6 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Torsdag den  6. april 2000 kl.
12.00 til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe
Manthorpe tlf. 32 96 74 96

Ansættelsessamtale med kvalificerede.

Vagtbureauet, fortsat.

VB MEDDELER
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

REFERAT
Af Studerrådsmødet d. 14/3 2000

Deltagende:
Ann B. Madelung, Line Markdanner, Katrine
Lund, Bjarke Hansen, Birgitte Rode, Kristine
Buizer, Bue, Pontus, Ian Henriksen, Thomas
Jensen, Ane Korsholm, Mads A. Kristensen,
Birgitte Hellsten, Lisbeth Ludvigsen og Simon
Serbian.

Dagsorden:
I. Formalia + intro.
II. Nyt fra semestrene.
III. Mikroovne og tekøkken.
IV. Tidlig almen medicin og sundheds-

spykologi (TAS).
V. Kemi i den nye studieplan.
VI. Studienævnetsdagsorden.
VII. Meddelelser.

I Formalia
Birgitte og Simon fungerede som dirigenter og
Thomas tog referat.

II Nyt fra semestrene
Holdrepræsentanter fra 1. semester er ikke til-
strækkeligt informeret om den nye studieplan.
Informationsmøde herom ønskes. Studerende på
senere semestre vil ikke starte på fase II under
den nye studieordning. Ordningen for fase II
træder ikke i kraft før fase I-studerende under
den nye ordning når til 7. semester.
6 studerende fra diverse semestre har deltaget i
et møde vedrørende gentagne gange påklaget
undervisning i anatomi. Undervisningen betrag-
tes efterhånden som et problem der skal løses.
Implicerede lærerkapacitet har formentlig ta-
get mødets kritiske indhold til efterretning, hvil-
ket anses som en løsning.
Repræsentanter fra 4. semester foreslår bedre
oplysning omkring Studenterrådet. Der vil
fremover blive taget hånd om det manglende
image udadtil. Som et første tiltag skal følgende
mødedatoer indskrænkes: 4/4, 25/4, 16/5 og 6/
6.
Mitochondriøvelsen i det cellebiologiske kursus
skal ud fra økonomiske betragtninger bearbej-
des i nærmeste fremtid. Det foreslås at enkelte
øvelsesdage frem for hele øvelser skæres fra. Re-
præsentanter fra aktuelle semestre (4.- 5. og 6.)
er velkomne til at respondere på dette forslag.
Er der overskydende øvelsestid i den enkelte
øvelse? Evt kan denne fjernes og mitochon-
drieøvelsen reddes med tiloversblevne midler.
De tidligere stringent fastlagte eksamensdatoer
på 10. semester er til gavn og glæde blevet mere
lempelige.
III.Mikroovne og tekøkken.
HR fra 1. semester har ytret ønske om mulig-
hed for at benytte mikroovn og tekøkken. Det
er i den forløbne uge vedtaget af Fysisk udvalg,
at der i kantinen mod hjørnet af Tagensvej og
Blegdamsvej skal indrettes et tekøkken med
vask, mikroovn samt køkkenbord. Dette iværk-

sættes når kantinens midlertidigt udlejede un-
dervisningslokaler formentlig siges op til som-
mer. Langt om længe er der fundet velvilje for
MSR´s ønske om at skabe et rigtigt campus-
miljø.

Apropos campusmiljø stilles der spørgsmålstegn
ved det nye forskerbibliotek – hvem må
bruge dét? Repræsentanter vil via studienævnet
søge at gøre området utvetydigt brugbart for alle
– både forskerne og de studerende på en
forskningsbaseret uddannelse. Film- og musik-
biblioteket, som tidligere udfyldte lokalet, er og
bliver historie fra en tid med bedre økonomi.

I forlængelse af Dispensationsmødet skal det til
næste studienævnsmøde foreslås at den nye
psykologiundervisning skal være en ret -
ikke en pligt, for studerende som har modtaget
den tidligere psykologiundervisning og endnu
ikke har eksamen.

IV. TAS
Kritik af tidlig almen medicin og sundheds-
psykologi vil blive drøftet ved næste studienævn-
smøde. Det foreslås hertil at evalueringen lig-
ges efter eksamen i stedet for efter
undervisningsforløbet.

V. Ny studieplan – Kemi
Studenterrådet har beklageligvis endnu ikke for-
muleret et kemiundervisningsforløb til den nye
studieordning. Før MSR er nået til et koncensus
vedrørende pågældende sag forlyder intet. Ke-
mien vil blive drøftet og afklaret d. 4. April.

VI. Studienævnets dagsorden.
a) Rusvejlederne på den gamle studieordning
skal som en kvalifikation oplyses om den nye
studieordning.
b) Brug af Panumbiblioteket tages op.
c) Uafhængighed mellem skriftlig cellebiologi og
spotten i generel histologi.

VII Meddelelser.
Rapporten ”Studiestart i Danmark” kan nu re-
kvireres på MSR-kontoret. Skriftet er en sam-
ling af information om det at starte et studium
i Danmark!
Der arbejdes videre på at undersøge eventuelle
forskelle i optagelseskrav pga anderledes karak-
tersystemer i foreksempel Norge og Sverige.

ADGANG TIL BIBLIOTE-
KET ?

Kan det være rigtigt, at der er steder på
biblioteket, hvor studerende ikke må
komme?

Hvad siger Studenterrådet?
Flere studerende har i den seneste tid
oplevet at blive smidt væk fra et bestemt
område på biblioteket! – Det såkaldte
"forskerbibliotek", men henvisning til at
"dette område er for forskere udeluk-
kende"! Som nævnt i referatet på siden
her, har Studenterrådet diskuteret dette
på sit sidste møde. Der var selvfølglig
total enighed om at det er helt uaccep-
tabelt at studerende ikke kan bruge alle
områder af biblioteket. – Det bibliotek
som i løbet af de seneste år har gået en
god udvikling igennem, nemlig fra et
dødt og tomt område kun for under-
visere til et levende bibliotek fyldt af
aktive studerende m. fl. Denne udvikling
skal fastholdes!

Hvad gør vi?
Det blev besluttet at tage sagen op i
Studienævnet som det første. Dette
skete på møde den 15. marts. Der var i
Studienævnet enighed om at ind-
skrænkning i de studerendes brug af
bibliotekt er helt uholdbart. Derfor vil
studielederen nu tage sagen videre til
fakultetets ledelse: dekanatet, for at få
rettet op på det uacceptable (og tomme)
forskerbibliotek. Hvis dette ikke hjælper
må Studenterrådet tage mere hårdhæn-
dede metoder i brug ...

FREMTIDIGE MØDER I
MSR
De næste møder i Studenterrådet er på
følgende datoer: 4. april, 25. april, 16. maj
og 6. juni 2000. På det førstkommende
møde skal der diskuteres Studenter-
rådets holdning til det fremtidige kemi-
kursus. Mød op og sig din mening!

Faglig dag i efteråret ?
Har du / I en idé til hvad faglig dag i
efteråret kan omhandle, så er det nu
der skal handles. Fristen er 12. april
- ellers bliver der ingen "dag". Kontakt
Simon (2084 3502) for konkret infor

MSR
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ZIMBABWE VILLAGE
CONCEPT PROJECT

INFORMATIONSMØDE
onsdag d. 22. marts kl. 19 på KVL ”Rådet”, Bülowsvej eller

torsdag d. 23. marts kl. 19 på Panum, lokale 1.2.18

-Er du træt af den konstante eksamenslæsning?
-Går du og funderer over hvorfor månederne passerer uden at du egentlig oplever noget?

-Har du en brændende lyst til at finde ud af hvad der sker udenfor Panum, udenfor Danmark, i et land hvor der
er lige så meget varme som der er regn herhjemme?

-Kunne du tænke dig at bo og arbejde syv måneder af dit liv sammen med bl.a. agronom-, antropologi- og
geografistuderende, langt ude i den Zimbabwiske bush?

Zimbabwe Village
Concept Project er et
tværfagligt studenter-

projekt, der har til formål
at forbedre levestandar-
den i et udvalgt landom-
råde i Zimbabwe igennem
aktiviteter indenfor land-

brug, sundhed, vand &
sanitet samt opbygning af
lokalsamfundets kapacitet
til samarbejde og problem-
løsning. Projektet, der er
startet i 1995 i et samar-
bejde mellem danske og
zimbabwiske medicin- og

landbrugsstuderende
(IMCC og IAAS), udsender

frem til 2003 grupper à
fem danske studerende fra
forskellige studieretninger

til projektområdet, hvor
de bor og arbejder i syv

måneder. Projekt-
aktiviteter såvel som

forberedelse, rejse og leveomkostninger for de udsendte studerende er finansieret af Danida.

Mere information
Se www.imcc.dk/aktiviteter/zimbabwe,

kontakt Lotte Stilling Pedersen tlf.: 36 17 80 08, e-mail lsp@dsr.kvl.dk eller
Tanja Ekløf, tlf.: 82 32 05 71, e-mail tanja@mdb.ku.dk eller

MØD OP til informationsmødet!

Ansøgningsfrist for udsendelse
1. februar 2001 – 1. september 2001 (7. rotation)

1. august 2001 – 1. marts 2002 (8. rotation)
er d. 15. april 2000

til IMCC-kontoret 9.2.2, Blegdamsvej 3B, 2200 København N, att. Zimbabwe VCP.

Kunne du tænke dig at bo og
arbejde syv måneder af dit liv
sammen med bl.a. agronom-,
antropologi- og
geografistuderende, langt ude i den
Zimbabwiske bush?

Kom til informationsmøde
i dag d. 22. marts kl. 19 på KVL
�Rådet�, Bülowsvej
eller i morgen d. 23. marts kl. 19 på
Panum, lokale 1.2.18
www.imcc.dk/zimbabwe

IMCC
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NEXT STOP SERBIENS
Hvad er Next Stop Serbien?
De seneste års udvikling på Balkan har i Ve-
sten kollektivt placeret serberne i skurkerollen.
Vestens politiske og økonomiske sanktioner og
isolation af Serbien er med til yderelige at iso-
lere befolkninge fra omverdenen og fastholde
fjendebillederne. Next Stop Serbien har til for-
mål at skabe kontakter og tillid mellem folk i
Danmark og Serbien.Ved at lade danskere og
serbere mødes om fælles interesser vil vi skabe
et netværk af kontakter og venskaber, der kan
medvirke til at nedbryde de gensidige fjende-
billeder. Der er altså tale om at skabe mellem-
folkelige forbindelser, og målet er derfor en bred
bevægelse. Af samme grund holder foreningen
sig fri af tilknytning til bestemte politiske par-
tier eller holdninger. Det vigtige er troen på, at
dialog og ikke isolation er vejen til bedre for-
hold på Balkan.

Studentergruppen
Next Stop Serbiens Studentergruppe er en
af de mange undergrupper af det overord-
nede Next Stop initiativ. Gruppen består
af studerende fra alle fakulteter fra Køben-
havns universitet, Roskilde Universitets-
center samt seminarier. Herudover er der
etableret studentergrupper i både Århus
og Ålborg. Studentergruppens mål lægger
sig tæt op ad hovedgruppens: Gennem ak-
tiviteter af den ene eller den anden slags at
udveklse ideer samt skabe kontakter og
venskaber mellem danskere og serbere.

Udgangspunktet har været, at indgå i en dialog
med serbiske studerende omkring et fælles pro-
jekt i august 2000. Tilbagemeldingerne fra de
forskellige kontakter har været meget positive
og indtil videre er planerne to uger i henholds-
vis Novi Sad og Beograd.

Campaign for Freedom
Studenterbevægelsen Students Union of the
Universtity of Novi Sad har inviteret studenter-
gruppen til at deltage i deres ”Campaign for
Freedom”. Ideen med kampagnen er ved hjælp
af kulturelle arrangementer af forskellig art at
forsøge at motivere og engagere studerende og
andre unge til at tage aktivt del i kampen for
demokrati og ytringsfrihed. Teater, musik, gøgl,
kunst og film vil under kampagnen blive an-
vendt som redskab til at udtrykke et politisk
budskab – og hele projektet kan således også
ses som en alternativ form for protest aktion
eller demonstration mod styret.

Sommeruniversitet
Herefter er det planen at vi i samarbejde med
Alternative Academic Educational Network
skal afholde et sommeruniversitet i Beograd.
Netværket er en ikke-statslige organisation
etableret i juni 1998 som reaktion på den nye
restrikive universitetslov. Seminaret vil komme
til at omfatte undervisere og oplægsholdere fra
både Serbien og Danmark, og vil bestå af fore-
drag og workshops som fra forskellige vinkler
vil behandle emnet ”Kultur som politisk red-
skab”.

Er du interesseret i at være med i studenter-
gruppen eller blot høre mere om initiativet er
du velkommen til at ringe eller skrive på ne-
denstående adresser. Der vil desuden blive af-
holdt informationsmøde i Studenterhuset tirs-
dag d. 4. april kl. 19.30.

Studentergruppen:
nextstop_student@hotmail.com
tlf: 35395302
Next Stop: e-mail: nextstop@ms-dan.dk

NEXT STOP SERBIENS
Informationsmøde
om Studentergruppens sommeruniversitet og
deltagelse i ”Campaign for Freedom”

Next Stop Serbiens Studentergruppe inviterer
under temaet
”Kultur som politisk redskab”
til informations- og debataften i Studenter-
huset
tirsdag d. 4. april kl. 19.30

Karsten Fledelius, lektor på institut for Film-
og Medievidenskab, Københavns Unversitet og
den serbiske studerende Bojan Boskovic, ini-
tiativtager til studenterbevægelsens
”Campaign for Freedom” i Novi Sad vil dels
fortælle om den aktuelle situation i Serbien, og
dels diskutere hvorledes kultur kan anvendes i
den politiske debat. Arrangementer er gratis.

Yderligereinformation:
nextstop_student@hotmail.com

PAF
BETALING SENEST TORSDAG D. 23.
MARTS TIL PAF’S SQUASHTURNERING!!!
Der er nu lukket for flere tilmeldinger, da vi i
den sidste uge er blevet overdynget med tilmel-
dinger. Vi skal til gengæld betale for baneleje,
og det koster jo som bekendt nogle penge. Der-
for skal der betales 50 kr for deltagelse i løbet
af denne uge ellers er man ikke med i turnerin-
gen -ALTSÅ HAR MAN IKKE BETALT FØR
TORSDAG DEN 23. MARTS ER MAN IKKE
MED I TURNERINGEN!! Der kan betales i
baren i Studenterklubben til Christoffer eller
Bjørn onsdag kl.  12.00 og 13.00 og torsdag kl.
12.00 og kl. 13.00.
Hvis det ikke er muligt at betale på anførte
tidspunkter bedes man kontakte Christoffer
Tandrup Nielsen på 38338834 el.
goodstuf@get2net.dk, så vi kan aftale et andet.
Turneringen spilles som bekendt d. 1. april i
Grøndalscentret fra kl. 11.00 til 18.00. Man
skal regne med at kunne være der i hele dette
tidsrum. Oplysninger angående program kom-
mer i næste MOK.

Alle studerende på Panum med sans for under-
vandsverdenens vidundere: SÅ SKAL DER
DYKKES !
Undertegnede medicin studerende er kommet
på den forhåbentligvis fremragende ide at
starte en dykkerklub på Panum.
Der findes i forvejen et utal af mindre og større
dykkerklubber rundt om i landet, men alle har
de tilfælles, at de ofte er åbne for enhver og
bærer betegnelsen ”hyggelig familieklub”, med
alt hvad dette måtte indebære.
Vores ide er, at PUC, som klubben på forhånd
er blevet døbt, i første instans kun skal hen-
vende sig til studerende ved det sundheds-
videnskabelige fakultet, hvormed vi opnår en
klub, hvor alle har noget til fælles udover selve
dykningen.
Tanken med klubben er at få et sted, hvor alle
dykkerinteresserede kan udveksle historier og
erfaring, komme ud og dykke en masse i det
kolde danske vand, vi vil prøve at arrangere
foredrag om dykkermedicin samt ikke at for-
glemme, feste en masse :-)

Så hvis DU, m/k, er bidt af enten Scuba dyk-
ning eller snorkling eller gerne vil lære at dykke,
og kunne tænke dig at blive aktiv medlem i
Panums nyeste klub/basisgruppe/forening, så
kom til møde

onsdag 29. Marts kl. 16:00

 i Panums kantine.
Det er ekstremt vigtigt med henblik på støtte
m.v. til diverse foretagender, at så mange som
muligt kommer, eller i det mindste kontakter
en af os og giver udtryk for interesse i projektet.
Vel mødt !

Spørgsmål m.m. kan rettes til enten Erik (109)
eller Christian (101) på henholdsvis 26184156

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 an-
dre.....

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 )......

GIM
Indkaldelse til stiftende generalfor-
samling i GIM
Onsdag d. 5. april holder Gruppen
for Intergreret Medicin stiftende
general forsamling kl 16.00 i lokale
9.2.3 på Panum Instituttet. Inden vi starter,
skal alle der møder op betale 50,- i kontigent
for et års medlemskab.

Dagsorden:
1 Formalia
2 Valg af bestyrelse
3 Godkendelse af bestyrelse, revisor og vedtæg-
ter
4 Budget og planlægning af efterårssemestret
5 Evt.

GIM ønsker at se alle interesserede nye som
gamle. Hvis DU længe har haft lyst til at se
hvad GIM er for noget er det nu du skal få finge-
ren ud – så har du nemlig chancen for at være
med fra starten !
Vel mødt !
GIM

Basisgrupper
INDRE ORGANER
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�ORANGEDAY� 2K
Da den internationale verdensomspændende „OrangeDay“ 2K endnu
engang nærmer sig hastigt er det på tide at indkalde til planlægnings-
møde. Som sædvanligt har Club 31 påtaget sig ansvaret at sørge for
koordineringen af afviklingen på Panum. „OrangeDay“ i år vil blive
større end nogen sinde før! Club 31 indkalder derfor samtlige medlem-
mer til „OrangeDay“ 2K Planlægningsmøde.
Onsdag den 22. marts kl. 14.00 i Kantinen
Kom og vær’ glad!
Med venlige 31 hilsener
Hga (SJK) & MSA (OR/JK)
P.s Husk „OrangeDay“ er allerede den 31. marts.
Mail me on:
hga@mdb.ku.dk
haseem_ashraf@hotmail.com

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.
Pengene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv.
Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab.
Uddelingerne sker 4 gange årligt med ansøgnings-
frister 1/1, 1/4, 1/6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturviden-
skab på Københavns Universitet. Der gives princi-
pielt støtte til hvad som helst der er dækket af
denne brede definition. Der er blevet uddelt til både
interessegrupper, sportsklubber, studentercafeer,
rusture, seminarer og weekendture, ligesom
studentercentret 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 lo-
kaler.

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 anskaffelser 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

IMCC
Børnehjem i Rumæmien
Har du lyst til bruge 3 uger af din sommerferie med børn fra et
rumænsk børnehjem, kan dette projekt være noget for dig!
Projektet er et Public Health (IMCC) projekt for frivillige fra
hele verden, og kræver ingen kundskaber. Arbejdet består i at
give børnene opmærksomhed, da de mangler kontakt til voksne, og du vil frit kunne
arrangere aktiviteter.
I sommeren 2000 kører 2 rotationer: 10 juli – 30 juli

31 juli – 20 aug
Tilmelding: Så tidligt som muligt, dog senest 3 mdr. før start
Nærmere oplysninger kan fås på www.ifmsa.org,  på IMCC-kontoret eller ved
henvendelse til Dorthe Petersen på tlf: 33939002 eller dorthe@mdb.ku.dk

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 ind-
læg blev gennemlæst (næsten) og meget gammelt
ligegyldigt l... røg i papirkurven v.1.999. Selvom vi
smed en masse ud, lykkedes det os alligevel at til-
føje 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 stu-
diet 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

scanner. 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
studiet.
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...

Basisgrupper, fortsat.

INDRE ORGANER
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KG-MØDE
Der er liige nogle ting vi skal snakke om efter 1.
weekendseminar, så derfor holder vi KG-møde
på
torsdag den 23/3 kl. 16.00 i klubben
Hvis der er nogen der har emner til ”dagsor-
den”, så mail dem til Bue (arcus@mdb.ku.dk),
og så mailer vi endelig dagsorden ud sent ons-
dag/tidligt torsdag.
Medbring passende hovedbeklædning.
KG/Bue

STUDENTERPRÆST
Kære venner
Jeg vil blot orientere om vores arrangements-
program her for foråret, som kan læses på vo-
res hjemmeside, hvorfra der også kan laves et
udprint i word-format (http://www.sund.ku.dk/
praest/Program.doc), så det ser pænt ud -
lige til at hænge op på sin opslagstavle.
Desuden har vi også fået oprettet et nyheds-
brev, som man kan tilmelde sig på hjemme-
siden:
(http://www.sund.ku.dk/praest/tilmelding.htm).
Så vil man ca. en gang om måneden få en mail
med opdateret information om vores aktivite-
ter.

Onsdag d. 22. marts kl.19.30
Natursyn
Naturen mellem videnskab og religion. En de-
bat mellem lektor, dr. scient., Jens Martin
Knudsen og journalist Ejvind Larsen
HCØ, Universitetsparken 5, Aud. 8
Onsdag d. 5. april kl. 18.30
5 gæstestuderende fra Sydafrika vil fortælle
om deres hverdag. Efter mødet
er der fællesspisning.
Det teologiske fakultets Kældercafé, Køb-
magergade 44, over gården
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst på natur og sund
http://www.sund.ku.dk/praest
tlf.353 27094  -  lokale 9.1.47 - Mobil 20 46 41
93 og Cand. theol. Lise Lotz

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

Basisgrupper, fortsat.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Marion Crane stjæler et større beløb i
rede penge fra sin chef og flygter ud af
byen. Da hun har brug for et sted at
gemme sig og hvile ud, finder hun ind
til et lille afsides motel. Her møder hun
ejeren, den rare, men også lidt sære
Norman Bates, og hun fanger også et
glimt af hans gamle syge mor. Det hele
virker lidt underligt, og snart ville hun
ønske, hun aldrig var checket ind.

Så, mød op i P8n og få et klassisk gys
på 16 mm!!

Længde: 109 minutter
Farve: Sort & hvid
Format: 16 mm smalfilm

Program for foråret 2000:

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

Husk i næste uge: Surprise!!

En film af Alfred Hitchcock:

Psycho
Torsdag den 23. marts kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
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 medlem-
skab for resten af sæsonens forstillinger.

SKRAMMEL I KLUB-
BEN !!

For de fleste kommer det sikkert
som en overraskelse, at vi en
gang imellem rydder op i Klub-
ben, men i den forgangne week-
end har to energiske personer
muget ud på vores kontor. I denne forbindelse
stødte vi på et stort antal glemte effekter (læs:
skrammel), som vi godt vil af med. Det er hvor
DU kære læser kommer ind i billedet. Har du
nogensinde været fuld i Klubben og kommet
hjem uden :
· Pas - Johan Daniel Hage
· Studiekort - Tomas Karlsson
· Togkort - M C Urhammer (yeah yeah)
· LIC kundekort - Christian Peter Bohr
· Sygesikringskort - Line Mika Skov,

Jakob Lewin Rukov, Jan Erik Arvig,
Carsten Lindberg Olsen, Kristian
Kandler

· Ur - Casio, Jemis, Jack and Jones, Ecco
· Armbånd - Dyhrberg - Kern, Othmar,

et med en hund, et med navnet Denis
indgraveret

· Manchetknap
· Fingerringe
· Et STORT antal nøgler
 Alle disse hærligheder (læs:skrammel) kan af-
hentes i Klubben indtil den 1-4-00, her efter vil
de blive smidt ud.
mvh.
Husgruppen/Søren.

INDRE ORGANER
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Filmanmeldelser

MAGNOLIA
Premiere på fre. 24/3-00 i Grand,
Dagmar og Park Bio
Medv.: Tom Cruise, Julianne Moore,
Jason Robards m. fl
Instr.: Paul Thomas Anderson

Af: Jakob Raunsø

Sidst vi hørte noget til Paul Thomas Anderson var
for to år siden, da filmen Boogie Nights gik i de
danske biografer. Denne film, der dybt inspireret af
historien om John Holmes, fortalte historien om en
pornostjernes storhed og fald i 70’ernes skumle
pornomiljø. Filmen, der vandt mange internatio-
nale filmpriser, gjorde det klart, at P.T. Anderson
ikke er en almindelig main-stream
hollywoodinstruktør.

P.T. Anderson var selv meget overrasket over den
succes Boogie Nights fik, og han blev enig med sig
selv om, at den næste film han ville lave, skulle
være en lille intim film, som man kunne skyde på
30 dage. Men som arbejdet med manuskriptet
skred frem, og 50 sider blev til 100, som blev til
200, så blev det klart at filmen måske ikke denne
gang ville kunne karakteriseres som ”lille og in-
tim”. Og måske alligevel…

Resultatet af anstrengelserne er et 3 timer og 10
minutter langt dyk ned i et enkelt døgn af 9 menne-
skers liv. Det er ikke 9 helt almindelige mennesker,
ligesom det ikke er et ubetydeligt døgn af deres liv.
Dagen efter er deres liv ændret.

Filmens handling er meget kompliceret at gøre rede
for. Filmen har ingen hovedperson ligesom alle 9
personer følges ligeværdigt. Vi møder den gamle
døende mand, Earl (Jason Robards), der på sit døds-
leje passes af den sympatiske mandlige sygeple-
jerske, Phil (Phillip Seymor Hoffman). Earls unge

kone, Linda (Julianne Moore), der er storforbruger
af lykkepiller, prøver at holde sammen på sig selv,
mens manden, som hun efterhånden har lært at

elske, lang-
somt giver op
overfor lunge-
kræften. Earl
har et sidste
ønske om, at
nå at tale
med sin søn
inden han
dør. En søn,
som ingen
vidste Earl
havde, fordi

Earl forlod sønnen og moderen, da sønnen var barn.
Sønnen, Frank Mackey (Tom Cruise) lever af, at
sælge dyre foredrag om, hvordan mænd, der får for
lidt, kan lære at “tæmme” kussen! Ja, undskyld
sproget.... men det er sådan Frank Mackey fører sig
frem! At skulle møde sin far efter alle de år, bringer
den ellers så seje Frank ud af fatning.
Sideløbende med dette følger vi et quiz-show, hvor
børnegenier kæmper mod voksne i paratviden. Vi
møder quizshow-værten, Jimmy Gator (Philip
Baker Hall), der har et skidt forhold til sin datter,
Claudia (Melora Walters). Claudia fumler sig gen-
nem livet i en kokainrus, og hendes tilværelse sav-
ner tryghed og ro, en ro som politimanden Jim (John
C. Reilly) gerne vil give hende. De møder hinanden
tilfældigt, men kærligheden blomstrer hurtigt, dog
bremset af de lig hun har med i lasten.
Slutteligt følger vi barnegeniet Stanley (Jeremy
Blackman), der som deltager i quizzen kan svare
på alle faktuelle spørgsmål, men ikke på, hvorfor
hans far ikke elsker ham. Vi møder også den ulyk-
kelige Donnie (William H. Macy), der oplevede kort
berømmelse i sin barndom, da han var stjernen i
quizshowet.

Alle disse menneskers liv flettes sammen på kryds
og tværs i løbet af dette døgn, i noget der minder om
Altmans stil. Men PT Anderson har meget sin egen
måde at gøre tingene på. Som det måske fremgik af
ovenstående, er ingen af de 9 personer “normale”
gennemsnitsmennesker. De har hver deres dæmo-

ner at slås med, fortiden at gøre op med og en slags
kærlighed at finde. Som natten falder på, glider vi
tættere og tættere på deres inderste jeg, og filmen
arbejder sig op mod et klimaks mod slutningen,
hvis mærkværdighed ikke er blevet overgået i film-
historien.

Skuespillerne er utrolige. Der er ingen “fyldscener”
i denne film. Hver scene er en intens personlig ople-
velse, hvor rollerne er i følelsesmæssigt stormvejr.
En svær opgave, men ingen falder igennem som utro-
værdig. Især Julianne Moore skal her nævnes, for
hun spiller så suverænt, at hun simpelt hen ER en
nervøs og halvhysterisk kvinde, der er ved at bryde
sammen under sorgen og usikkerheden. Tom Cruise
overrasker meget i sin rolle som den usympatiske,
mandschauvinistiske kvindetæmmer. Tom Cruise
skulle efter sigende efter at have set Boogie Nights,
være gået til PT Anderson og sagt, at han ville være
med i hans næste film, uanset hvilken rolle han
skulle spille. Hvis nogen stadigvæk går og tror at
Tom Cruise
ikke kan
spille skue-
spil, så tag
ind og se
Magnolia og
bliv overbe-
vist om no-
get andet.

Filmen er
altså knald-
god. Et problem den har er, at længden tynger. 3
timer og 10 minutter er lang tids følelses-
bombardement, og nogle gange går det langsomt i
filmen, som fx. når den gamle døende mand skal
tale. Det er hårdt for en dødssyg, morfindopet mand
at tale, og dette vises meget realistisk, men det
sætter tålmodigheden på prøve.
Desuden er slutningen næsten for fantastisk. Fil-
men mister lidt her, da den forløsning, som overra-
skelsen til slut skulle give, lader vente på sig.

Disse småting ødelægger dog ikke det samlede bil-
lede af en film, hvis lige ikke er set før. Der er 5
ansigter med fipskæg til PT Anderson, hvis han
lover snart at lave noget mere!

PÅ FREMMED MARK
Premiere fredag d. 24. Marts i Palads og
Vester Vov Vov.
Medvirkende: Nicolaj Coster-Waldau,
Pelle Hvenegaard, Johan Widerberg,
Steve Nicolson, Julie Jäger.
Instruktion: Aage Rais.

Af Kristoffer S. Rohrberg (Kris)

Jakob ( Pelle Hvengaard, Pelle i “Pelle Erobreren”)
er dansk FN-soldat på fredsmission i Bosnien. Han
er ikke den typiske soldat, han er blød og følsom.
Ikke desto mindre er han kompagniets skarpskytte.
Jakobs skyde-begavelse vækker interesse hos Sø-
ren Holt (Nicolaj Coster-Waldau, ham kender vi
vist alle), kompagniets nye befalingsmand, og disse
to indleder et venskab. Når resten af kompagniet
tager på weekend orlov i Zagreb, overtaler Holt Ja-
kob til, i stedet at tage med på “øvelse”. Øvelsen
viser sig, til Jakobs overraskelse, at bestå i at guide
fire “rige svin” over grænsen til Serbien, til en ser-
bisk landsby, hvor de skal skyde serbiske soldater.
Da der ikke er nogle soldater at se, skydder de i
stedet en mindre serbisk familie. Da de bliver op-
daget af en gruppe serbiske soldater vender rollerne,
Jakob og hans “udflugt” bliver de jagede.

Instruktøren selv (Aage Rais, debuterede som in-
struktør med  “Anton” og har siden instrueret en

række kortfilm) mener at -“På Fremmed Mark” er
en psykologisk thriller om et anstændigt menne-
ske placeret midt i en brændende uanstændighed”.
Det er i og for sig også det, filmen handler om. Et
meget, nærmest urealistisk, anstændigt menne-
ske (Jakob) der er havnet i en forfærdelig uanstæn-
dig situation, som krig jo er. For at skære det endnu
mere ud i pap, eller for at skabe spænding, har in-
struktøren valgt at føre situationen endnu mere
uanstændig, ved at skabe denne, for mig noget kun-
stige situation med en flok mennesker, der vil be-
tale penge for at komme til at slå rigtige menne-
sker ihjel. - Så kan det hvist ikke gøres mere klart,
hvem der er ond og hvem der er god.
Filmen er spækket med scener, hvor man virkelig
sidder og krummer tæer, føler sig fristet til at kigge
væk, for at undgå at se al den grusomhed, der vises.
Det virker utrolig hårdt at se en civil mand blive
skudt, uden grund, uden varsel, han bliver skudt,
bare for oplevelsens skyld. Når hans sørgende kone
minutet sener også bliver lystmyrdet virker det
endnu hårdere.

“På Fremmed Mark” er fyldt med sådanne, meget
virksomme og meget ubehagelige scener.
Ubehagelige scener med stærke virkemidler kan,
mener jeg, med held bruges i en film til at under-
strege noget vigtigt, eller hvis instruktøren har no-
get på hjertet, en vigtig historie, der hvor det er
vigtigt for alle, at historiens alvor kommer frem. I
“På Fremmed Mark” bruges disse ubehagelighed-
der, for effektens skyld og ikke af nogen anden grund.
Jeg sad under hele filmen og undrede mig over, hvad
instruktøren dog ville fortælle os med denne film, -
hvad der var årsagen til at vi skulle sidde i næsten
en time og tre kvarter og overvære den ene forfærdet-

lighed efter den anden. Svaret mener jeg er åbent-
lyst, men ikke godt: Det er det letteste, og man ved
det virker, og det virker stærkt.

Jeg er ikke af den overbevisning, at der absolut skal
være en mening med alle film, men hvis jeg skal
sidde og have det så dårligt mens jeg ser en film, så
skal der fand... være en grund til det, og det er der
ikke i “På Fremmed Mark”

Til sidst skal det nævnes, som ros, at jeg på intet
tidspunkt under filmen kedede mig; der var aktion
og for det meste også glimrende skuespil. Nicolaj
Coster-Waldau spiller rigtig godt, og de fleste af de
andre skuespillere bidrager også med hæderlige
præstationer. Dog spiller Pelle Hvengaard lidt for
karikeret denne bløde, følsomme, samvittigheds-
fulde person; han bliver nærmest vattet. Det er en
dansk actionfilm... en sjældenhed, og ser man den
som sådan er det vel en hæderlig film

Den får to ansigter for action og bare damer.

KULTUR
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FADL�S RIMELIGE METODER ?
Noget af det første, man bliver præsenteret for som
nystartet medicinstuderende er FADL. Repræsen-
tanter for foreningen stiller op på rusturen og for-
tæller om fordele og medarbejderforhold, hvis man
vælger at melde sig ind; lønnen, FADL’s forlag, den
kliniske erfaring man oparbejder osv. Endvidere
gøres der et stort nummer ud af at fortælle, at den
overvejende majoritet af de indskrevne på studiet
er medlemmer. Det lanceres som det første og nød-
vendige skridt på vejen mod at blive læge.
Alt sammen slagkraftige argumenter, og noget der
tager kegler, når man lige er startet. Man bliver
endda inviteret til info-møde vel tilbage på Panum,
hvor der serveres smørrebrød og kaffe. Samtidig har
de været så venlige at dele indmeldingsblanketter,
Codan forsikringspapirer og en BetalingsService til-
melding rundt. Nemt og smertefrit - FADL’s pak-
keløsning. Man afleverer blot tilmeldingen også skal
de nok selv trække pengene via betalingsservice.
De er nu flinke i FADL.
Der hvor man så første gang bliver skeptisk overfor
metoderne er, hvor de informerer om deres såkaldte
1 års regel. Man skal, hvis man vælger ikke at melde
sig ind i foreningen på 1. semester, betale kontin-
gent svarende til 1 år bagud. Regningen for indmel-
delse på f.eks. 3. Semester eller senere bliver så
omkring 2300 kroner. (det gamle studieår + det nye
semester). Man betaler således 1 års kontingent
til en fagforening, hvis ydelser man ikke har haft
glæde af i pågældende år !
Det er ganske forståeligt, at FADL vil have en re-
gel, der fordyrer  ind- og udmeldelse i forbindelse
med arbejde i lægevikariater, men hvori ligger ri-
meligheden af, at man skal straffes for ikke at
melde sig ind på 1. semester ? Resultatet bliver
mere eller mindre, at de medicinstuderendes fag-
foreningen kommer til at bestemme, hvornår de
medicinstuderende skal melde sig ind. Det er der
ingen logik eller rimelighed i – lige bortset fra, at
FADL’s lille trick og charmeoffensiv virker efter
hensigten. Stort set hele den nystartede årgang
melder sig ind i  foreningen !

DET ER RØV AT VÆRE EN LILLE
FAGFORENING.
Alle aktive ulønnede politikere i FADL er klar over,
at 1 års-reglen er en kæmpe kamel at sluge, når
man som russer skal vælge hvornår man vil melde
sig ind i foreningen. - Derfor fortæller vi altid om
denne regel på rusture og til introduktion på Panum.
Vi gør også meget ud af, at russere skal føle sig
velkomne og at FADL, står for mange andre aktivi-
teter og medlemstilbud end bare muligheden for at
tage vagter.

1-års-reglen (der indtil 1998 var en 3 års-regel),
betyder at FADL ikke har store udsving i medlem-
santallet. Dette er nødvendigt, da der løbende for-
handles løn, arbejdsvilkår og uddannelse med H:S
og amtsrådsforeningen. Dette arbejde er kontinu-
erligt. Og når du bliver medlem tiltræder du auto-
matisk overenskomster der er forhandlet gennem
de sidste mange år
FADL forhandler overenskomst for SPV, VT, og her
i København også for kardiologi- og dialyse-
assistenter. Desuden har vi overenskomst for læge-
vikarer og FADL er drivkraften i arbejdet med over-
enskomster for SUL, studenterundervisernes lands-
forbund, disse dækker bl.a præparatfremstiller, un-
dervisere og ansatte ved data-studiesalen.
For vagtbureauet forhandles en driftsoverenskomst
med H:S.
Som det nok er indlysende er FADL en lille myg
overfor elefanterne, og man kan kun forvente fnis
fra arbejdsgivernes side, hvis vi til en forhandling
argumenterede på vegne af 2150 medlemmer i Kø-

benhavn, og måneden efter havde hele 1000 med-
lemmer i ryggen, fordi vagtmarkedet er svingende,
eller at det ikke lykkedes os at ”fedte/true” rus-
serne til at melde sig ind.

Vi bruger desuden meget tid på budgetlægning for
kredsen hvert eneste år. Et svingende antal med-
lemmer kan i sidste ende betyde svingende antal
udgivelser af MOK og Stud Med. - Det ene år et
Thalia og det næste år et telt….
Og ingen fastansatte på sekretariatet?

Hvis man sammenligner FADL med andre fagfor-
eninger, er det fuldstændig korrekt, at der ikke fin-
des en 1-års-regel. Til gengæld har de andre fagfor-
eninger en karenstid på ca. 3 måneder, dvs at man
ikke kan benytte sig af sagsbehandler ydelser før
efter en vis periode efter indmeldelse.
Man betaler desuden betydeligt højere kontingent
i andre fagforeninger. - Undertegnede betalte 325
kr pr måned uden A-kasse, for medlemskab af FOA.

Til sidst lidt fakta:
Kontingentet er netop blevet nedsat til 725 kr pr
semester.
Såfremt man melder sig ind på 3. semester eller
senere kan man maksimalt komme til at skulle
betale 2175 kr. - hvilket helt korrekt er et meget
stort beløb. Man kan vælge at betale 3 x 725 kr i
stedet for hele beløbet på en gang.

Kontingentet er fradragsberettiget uanset hvor
meget man betaler af gangen. Sekretariatet sørger
for at indberette til Told & Skat, at man er medlem
af en fagforeningen, og lige præcis hvor meget man
har betalt i kontingent. Dvs at såfremt man ellers
har en anstændig trækprocent, kan man forvente
at få en rar lille check på ca. halvdelen af det indbe-
talte. – Det kan jo noteres på listen over grunde til
at være glad i maj!

Jeg håber at ovenstående har kastet lidt lys over
nødvendigheden af ”urimelige regler”
Stine Sloth
Formand for FADL, Københavns Kredsforening

FADL er en god forretning for medicinstuderende.
Ingen tvivl om det. Men netop derfor burde der hel-
ler ikke være grund til fra FADL’s side at benytte
sig af bondefangeri af russere og urimelige regler i
al almindelighed for at hverve medlemmer. Og så i
øvrigt ikke et ord om, at hverken LO, SID, FOA eller
DADL for den sags skyld, har en lignende
kontingentsordning.
Stinus Hansen, 2.sem.

Debat

FØLG VEJLEDNINGEN:
Skiferie - du kan nå det endnu!

Hvis skiferien går i vasken, er her det ultimative og
realistiske altarnativ. En oplevelse der er helt på
højde med „The Real Thing“. Et  ekstra plus: Prisen
er helt uden sammenligning!!!!!!!!

Skiferie simulator:
Hvis det endnu ikke har været muligt for dig at
komme afsted på Skiferie i år, så er her en række
øvelser, som du rigtig kan hygge dig med indtil den
store dag, hvor turen går ned til sneen.
1. øvelse: �Vi kører i bus.�
 Sæt dig på en stol i 20 timer. Se en gammel vidofilm
et par gange og gå hver fjerde time ud og drik en kop
halvlunken kaffe ved et nusset bord. Det forhøjer
effekten, hvis der lugter af dieselolie.
2. øvelse: �Vi vænner os til
slalomstøvlerne.�
Det her er lidt sværere, men effekten er ikke til at
tage fejl af! Du skal bruge 2 stk. spånplader 10x20
cm. og to stykker 10x1 0 cm. Stil dig med en fod på
hver af de to store stykker, læg de to små stykker
ovenpå fødderne og spænd det hele stramt fast med
et par skruetvinger. Luk øjnene
 og det er som at være der selv!
3. øvelse: �Vi spiser morgenmad.�
Køb et rundstykke fra dagen i forvejen og skær det
over med en almindelig bordkniv. Smør dåse-
leverpostej på det ene. På det andet lægger du en
skive indtørret ost.
4. øvelse: �Vi tager afsted til pisten.�
Tag to let-høvlede brædder (lidt under 2 meter
lange) og to kosteskafter over skulderen, og tag så
en tur med bybussen i myldretiden.

5. øvelse: �Vi er på vej downhill.�
Tag din skijakke på og sæt et stykke stift pap eller
plastik fast i lynlåsen. Sæt dig foran en kraftig ven-
tilator i et par timer, mens pappet eller plastikken
slår dig i ansigtet. Du skal huske at pudse næsen
en gang imellem eller puste lidt snot ud mellem to
fingre.
6. øvelse: „Vi falder på vej ned af pisten.“
Knus nogle isterninger (du bør bruge mindst 200).
Smid dig hurtigt ned på gulvet og smid det knuste
is i ansigtet, ned af nakken, maven og op i ærmerne.
7. øvelse: �Vi spiser frokost�.
Krøl en jakke sammen og læg den på en stol. Sæt
dig på jakken. På et lille bord foran dig lægger du et
maskinstrikket halstørklæde, en stor hue, et  par
skibriller (solbriller kan gøre det) og et par våde
handsker. Prøv så at få plads til din mad. Virknin-
gen af denne øvelse bliver større, hvis du får een til
at åbne yderdøren hvert andet minut, lade døren
stå åben, hvorefter du selv rejser dig og går over for
at lukke den.
8. øvelse: �Vi venter i kø.�
Hver gang du ser en kø, så stil dig op i den og træd
de andre over tæerne. Det forøger effekten, hvis der
udvikler sig lidt skubberi.
9. øvelse: �Vi tager med liften.�
Ifør dig et par handsker. Sæt dig på en gyngestol
(eller gyngehest) oppe på  taget. Mens du gynger
ude på kanten tager du handskerne af og smider
den  ene ned på jorden. Sig „Shit“.
10. øvelse: �Vi bestiller en kop kaffe.�
En forbløffende realistisk øvelse i at bestille en kop
kaffe. Her kan selv begyndere være med. Gå ind på
et cafeteria og bed om at betale tre-dobbelt pris for
en kop kaffe.
11. øvelse: �Vi er til afterskiing.�
Saml et par venner, de behøver ikke være for kloge,
bare de kan drikke øl og en masse andet. Du kan

også samle nogle, du ikke kender, bare husk: De
skal kunne drikke øl og en masse andet. Sæt høj
musik på en gammel båndoptager, sæt jer ved et
bord i et trangt hjørne. Prøv så hvem af jer,
der kan prale mest og ellers iøvrigt tale i munden
på hinanden. Det forhøjer effekten, hvis I ikke kan
høre, hvad der bliver sagt, og endnu mere realistisk
bliver det, hvis du sørger for, at der mangler en stol,
eller to.
12. øvelse: �Vi tager et bad.�
Tag en hel masse tøj på. Sørg for det bliver lidt
klamt og tag det så af. Hvis du kan klæde dig af på
under 1 minut, tager du et varmt bad, hvis du er for
længe om at klæde dig af, så tager du et koldt bad.
13. øvelse: �Vi spiser aftensmad.�
Mens du laver aftensmad, siger du hele tiden: Kein
Sauerkraut. Hvorefter du  spiser en portion sauer-
kraut med speckknødel.
14. øvelse: �Vi møder naboen på
gangen.�
Bed din samlever(ske) om hver morgen at skælde
dig ud for at have larmet til langt ud på natten,
trampet i gulvet og smidt flasker ud af vinduet.
15. øvelse: �Vi tager hjem igen.�
Til sidst turens clou: Pak en masse snavset tøj og
fire/fem flasker sprut i en kuffert. Ifør dig en jogging-
dragt med hængerøv, tag kufferten, de to uhøvlede
brædder og kosteskafterne - og slæb det hele 2 km.
væk, mens du leder efter en bus og eller en rejsele-
der.

DEBAT
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Studenterpræstens kontor
Blegdamsvej 3b, 9.1.47
2200 København N
Tlf.: 35 32 70 94
E-mail: pnh@adm.ku.dk eller lotz@adm.ku.dk    
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest  Studenter præsten står til rådi ghed for personli ge samtaler.

Program forår 2000
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30

Etisk salon: �Der skal to til tango�
Hvordan forbedrer vi samarbejdet mellem universiteter og virksomheder?
Ved forskningschef i Dansk Industri, cand. scient. pol. Bjarne Lundager Jensen

Sct. Andreas Kirkes lokaler, Gothersgade 148

Onsdag d. 22. marts kl.19.30

Natursyn
Naturen mellem videnskab og religion.

En debat mellem lektor, dr. scient., Jens Martin Knudsen og journalist Ejvind Larsen
HCØ, Aud. 8, Universitetsparken 5

Onsdag den 5. april kl. 18.30

5 gæstestuderende fra Sydafrika
vil fortælle om deres hverdag. Efter mødet er der fællesspisning.

Arrangementet foregår i samarbejde med Studentermenigheden ved Trinitatis
Det teologiske fakultets kældercafé, Købmagergade 44, over gården

Tirsdag d. 11. april kl.19.30

Etisk salon: En bioetik for det 21. århundrede
Etiske principper i en teknologisk tid.

Ved adjunkt, Ph.d, mag. art & diplom pol. Jacob Dahl Rendtorff
Sct. Andreas Kirkes lokaler, Gothersgade 148

Onsdag d. 3. maj kl. 16.15

Stiftende generalforsamling
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, lok. 9.1.68

Torsdag d. 11. maj kl.19.30

Etisk Salon: Bioteknologi - en etisk udfordring
Ved lektor, dr. med. og medlem af Etisk Råd Sven Asger Sørensen
Sct. Andreas Kirkes lokaler, Gothersgade 148

NYT FRA PRÆSTEN
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BEST PICTURE

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

ACTOR IN A LEADING ROLE

Russell Crowe - The Insider
Richard Farnsworth -The Straight Story
Sean Penn - Sweet & Lowdown
Kevin Spacey - American Beauty
Denzel Washington - The Hurricane

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Michael Caine - Æblemost Reglementet
Tom Cruise - Magnolia
Michael Clarke Duncan - The Green Mile
Jude Law - The Talented Mr. Ripley
Haley Joel Osment - Sixth Sense

ACTRESS IN A LEADING ROLE

Annette Bening - American Beauty
Janet McTeer - Sixth Sense
Julianne Moore - End of the affair
Meryl Streep - Music of the heart
Hilary Swank - Boys don't cry

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE

Toni Collette - Sixth Sense
Angelina Jolie - Girl, interrupted
Catherine Keener- Being John Malkowich
Samantha Morton - Sweet & Lowdown
Chloë Sevigny - Boys don't cry

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

Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________

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, en flaske
vermouth, en dåse oliven og nogle
tandstikker!
Held og Lykke

THE OSCARS


