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Præsenterer:
Lang Fredagsbar
Nu på fredag
den 7. april 2000

Klubben giver jer et let traktement klokken 17.00 bestående af...

...2 flotte fyre, 1 guitar der rå-swinger- 1 fantastisk stemme, blokfløjte,
sav, Elvis-briller, et gran humor, og en ordentlig portion musikalitet.
Det blandes godt og vupti så har man en uimodståelig cocktail, der vil
henrykke selv de mest kræsne ganer !

Ja det er rigtigt...de er tilbage i klubben...
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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: Studenterklubben

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK , årgang 32 udkommer
16.00 GIM stiftes!
16.00 SATS holder månedsmøde
18.30 Stud.præst Sydafrikanske gæstestud.

Torsdag:
20.00 P8'n viser Eyes Wide Shut

Fredag:
11.00 Lang Fredagsbar begynder
17.00 Klassens Tykke Dreng i klubben

Lørdag:
Tømmermænd

Søndag:
Tømmermænd igen

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
19.30 Stud.præst Etisk salon

Denne redaktion

MOK

2000
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JOURNALISTISK
INTERMEZZO

På foranledning af Gordon “Lord of the Buttock
Biopsies” Jehu’s fine invitation i sidste nummer af
MOK vil jeg nu gerne komme med mit første rigtige
journalistiske bidrag til dette fine ugeskrift. Jeg har
valgt at kaste fokus på ugens absolut mest betyd-
ningsfulde begivenhed, hvorom man kunne læse i
Ekstra Bladet fredag d. 31. marts.
På forsiden kunne man læse følgende rystende ny-
hed: “Fandt rotteben i pølse - familie-middag endte
brat”. For at sørge for, at alle er med kommer her et
lille resumé:

Stedet er Uggelhuse ved Randers. Det er onsdag
aften, og en lille familie samler sig om det hyggelige
aftensmåltid, bestående af biksemad indeholdende
hele 3 dåser Jaka Cocktailpølser fra Tulip (her ind-
skyder Ekstra Bladets journalister lige, at pølserne
havde været på tilbud og for en sikkerhedsskyld rem-
ser de også lige hele varedeklarationen op - komplet
med E-numre osv. Glimrende journalistisk arbejde!)
Men middagen ender brat da lille 7-årige Anders
trækker en lille dyreknogle ud af mundhulen og be-
gejstret råber “Se mor, et lykkeben!”. Ekstra Bla-
dets hårdkogte og ekstremt skarpsynede journalist-
”swat team” er hurtige til at opfatte potentialet i
hændelsen. De bringer hurtigt den 2,5 cm lange knogle
til Naturhistorisk Museum, hvor knoglen bliver gran-
sket af en ekspert. “En venstre humerus fra en rotte
eller en mosegris” konstaterer den hårdt pressede
konservator, mens EB-journalisterne står bøjet over
ham i åndeløs spænding. EB-teamet drager nu til
Tulip, hvor de kræver svar. Tulip afviser blankt kla-

gen, bl.a. fordi knoglen tydeligvis er renset for en-
hver antydning af pølse (læs: slikket ren!....nam nam).

Vi kan nu med stolthed, og eneret for MOK, bringe
sandheden om personen “Lille Anders”, som fortalt
af en lille forstyrret knægt, der påstår han er ham. I
virkeligheden er det ikke det første rotteben Anders
har fundet. Han husker tydeligt den juleaften, hvor
han fandt sit første rotteben. Det var i juleaftens-
biksemaden og han var bare 3 år! Dette fund star-
tede Anders’ interesse for at finde rotteben i dåse-
mad. Han har siden været en flittig medhjælper, når
der skulle lavet mad i børnehaven og derhjemme.

Han var på et tidspunkt så opslugt af hobbyen, at han
måtte på hospitalet med et forstuvet håndled, efter
et forsøg på at åbne en 10 kilos tinspand med
“Westerhaws”-makrel. Den lille purk fortæller pas-
sioneret om sit store forbillede, kosmonauten Sergey
Bulschakov, der fandt et rotteben i en dåse “Minsk”-
kulmule på rumstationen “så længe det knirker, så
holder det”-Mir, og dermed blev den første til at
finde rotteben i dåsemad, der var i kredsløb om jor-
den. Til fremtiden har Anders store forhåbninger.
Han har bl.a. flere filmprojekter på arbejdsbordet:
“Indiana Jones og Dåsens Forbandelse” og “Star Wars
- Det Usynlige Rotteben” er bare nogle få af de fængs-
lende og forunderligt bekendte titler, som Anders
har i tankerne. Derudover har han planer om at kon-
takte NASA, for at blive den første til at finde ben i
dåser på Mars. Vi på MOK ønsker i hvert fald Anders
al mulig held og lykke i fremtiden og et godt nytår!

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke
Ekstra Bladets fantastiske, ja nærmest overjordiske
journalistiske talenter for at have bragt denne for
befolkningen så uundværlige historie frem i lyset.
Uden disse journalisters ukuelige, dødsforagtende,
“Die Hard” attitude, hvor ville den danske befolk-
ning være i dag? Ja, man må ofte lige knibe sig selv
i armen en ekstra gang, når man læser i Ekstra
Bladet - jo, det er virkeligt sandt, jeg drømmer ikke!
Og en ganske særlig tak skal også falde til vores
ukuelige mentor Gordon “10 biopsier i balden er bedre
en én i låret” Jehu, der så uselvisk har skænket os
denne plads blandt de udvalgte få. Vi håber vi kan
leve op til dit gudelige eksempel!

MOK-red. / Mokkens

TURNUS - GET UP AND DO
SOMETHING
Endnu engang kan vi her på redaktionen tilbyde jer
velkommen til et nummer af MOK der præges af de
studerendes holdninger. I torsdags blev der afholdt
turnusmøde. Jeg var ikke tilstede selv, men bliver
noget chokeret når jeg læser Christina Reimers ind-
læg bagerts i MOK. Tænk at to af regionerne og GYL
ikke dukker op, jeg må sige at jeg er målløs.
Hvis vi allerede nu reflekterer over det forløbne
semester, er advarselslamperne allerede så småt
begyndt at blinke. Først var det Læger med Grænsers
Nytårsbrev, og nu dette eksempel på hvor ligegyldig
man bliver betragtet når man er ‘snart’ færdig. Og
som det så rigtigt bliver nævnt, har denne ligegyl-
dighed varet ved de sidste mange år. Og det bliver
den nok ved med [apatisk suk!]. Hvem skal banke os
op til kamp tidligere på vores studie - er det Fadl? Er
det Det Medicinske Studenterråd? Er det Dekanen?
Studielederen?
Eller er det bare os selv der må tage lidt mere
stilling til vores egen tilværelse end vi egentlig gør?
Vi læser et af de hårdeste fag ved KU (dog næppe det
hårdeste), og det er svært for den enkelte stude-
rende at få både tid til studiet, kæresten, familien,
sport, vennerne, fredagsbar osv. osv.
Men det er den onde cirkel, hvis ikke vi selv tager
affære tidligere, jo mere kommer det som et chok,
når man så står med skadestue-håndbogen klar til at
kaste sig ud i turnus. Og så vil nogen så sige: - Jeg
ved da godt at det bliver hårdt når jeg er færdig, men
der er så lang tid til og jeg skal lige bestå min
celle…mikro…patologi…hov nu er jeg kandidat og
har intet gjort! [apatisk suk!].
Hvis man læser seneste nummer af Universitetsavisen
vil man falde over overskriften „Overvældene flertal
for filosofikum“. Doh! Kan filosofikum, være den løf-
tene kraft? Nej, det kan det vel næppe, men hvis det
blev vedtaget kunne det nok gøres til et fag der får
os til at tage lidt mere stilling - til os selv. Det kan
man jo ikke just sige at det nuværende 3. semester
gør. Og videnskabsteorien (som er det nærmeste vi
kommer filosofikum på Lægestudiet) skal jo til at
integreres med sociologien … og statistikken! Vi
lærer at tage stilling til patienters sygdomme, eti-

Lederen og redaktionelt
ske spørgsmål om hvorvidt man behøver at infor-
mere dem, inden man udfører forsøget eller ej. Men
på intet tidspunkt i løbet af de 6½ - snart kun 6 år,
hvor vi får undervisning, lærer vi at tage stilling til
vores egen fremtidige situation. Hvor usikker de før-
ste 18 måneder er, og hvor forholdene en del steder
er så grelle, at man tror det er løgn.
Når man læser det forslag de fire folketingskandida-
ter (2 fra Venstre og 2 fra det Konservative Folke-
parti) har fremsat lyder det meget fornuftigt, og der

er jo også rimelig opbakning hos de andre partier.
Dog diskuterer de hele tiden denne tværfaglighed
der skal være. Nu ved jeg godt vi er medicinstude-
rende og ret isoleret på Panum og hospitalerne, men
hvis man skulle tale om tværfaglighed kunne det
være interessant hvis man oprettede holdene på tværs
af fakulteterne. Dette vil nok være en for stor en
mundfuld lige nu, men hvad nu hvis man havde under-
visningen i videnskabsteori sammen med en kemi-,
en jura og en psykologistuderende? Puha, sikke en
tanke man får jo helt sved på panden.

Fakultetsdag
Og så var det jo fakultetsdag. Den forløb jo som
forventet. Få studerende til selve forelæsningerne
og mange til de gratis sandwich. Undertegnede sov
desværre over sig og måtte nøjes med Dekanens
årsberetning og det efterfølgende foredrag af Erik
Rasmussen. Jeg vil undlade at skrive mere om dette,
og henvise til Andreas Lundhs tilbageblik på Fakultets-
dagen år 2000.

Nils Hordvik, kom og hent din
præmie!
Vi ventede med længsel på dig i dag her på redaktio-
nen, men du dukkede aldrig op. Vi var ellers lige ved
selv at konsumere denne herlige sag bestående af en
flaske af det pureste Noilly Prat (jeg mener selvføl-
gelig det burde have været Ricadonna), en flaske rar
tør Beefeater og ikke mindst et glas af de fineste
grønne oliven, nam nam.

Hvad er det du har på kinden,
Bill? Er det en tåre?
Ja, så skete det endelig. Bill Gates blev kendt skyl-
dig i USA for at have brudt monopol loven, med hans
internet browser. Her på Panum har vi kunnet bryste
os med at have holdt ham stangen indtil for nylig,
hvor også MDB gik over til MS Internet Explorer.
Så selvom han har tabt, har han jo nok alligevel
vundet. Nu kan vi blot vente spændt på dommen.

MOK-red/Gordon Jehu
Hent din præmie, Nils!

MOK
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Styrende organer

GODKENDT REFERAT AF MØDE
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 24. FEBRUAR 2000 KL.
15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Olaf Paulson, lektor Kjeld Lyngborg, overlæge Hen-
rik Permin, lektor Viggo Jønsson, stud. med. Inger
Johanne Poulsen (12. sem), stud. med. Sven Pörksen
(12. sem.), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen
(11. sem), stud. med. Christian August Engell (10.
sem.), stud. med. Peter Plomgaard (9. sem.), stud.
med. Katrine Bagge Iversen (8. sem.), stud. med.
Louise Honoré (7. sem), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Laura L. Johnsen, studenter-
sekretær Jonas T. Thorgersen

Fraværende: prof. Knut Aspegren, lektor Henrik
Arendrup, lektor Folmer Elling, overlæge Helle
Aggernæs, stud. med. Troels Bygum Knudsen (13.
sem.), stud. med. Inger Christine Munch (13. sem.),

DAGSORDEN:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Louise Honoré, repræsentant for 7. semester,
bydes velkommen i klinikudvalget.
Mødet der er planlagt til d. 27. april flyttes til d.
4. maj, så formanden kan være til stede.

4. Meddelelser fra studienævn mm
På studienævnsmødet d. 31. januar blev rappor-
terne fra semesterudvalgene omkring den nye
studieplan godkendt.

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

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

Klinikudvalget Rigshospitalet,
Teilumbygningen, afsnit 5404,
telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid:
mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:
mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns
Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152,
telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid:
mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns
Amt, KAS
Herlev, Lægetårnet 101,
telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid:
mandag-fredag 10.00 - 14.00

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er en meget stor svarprocent med forslag og
kommentarer til listen med forslag til kliniske
færdigheder, som skal erhverves under det kliniske
ophold på 7. og 8. semester. Knut Aspegren og
Torben Schroeder arbejder videre med listen udfra
de indkomne svar.
Sekretariatet har nu en endelig oversigt over
faciliteterne på de kliniske afdelinger mht. skabe
til de studerende, studenterhyl osv.
Vores interne evalueringsskemaer er indsamlet for
7. semester E99. Katrine Iversen (repr. for 8.
sem.) laver en sammenfatning af skemaerne.
Fra Evalueringsudvalget på Panum er der kommet
centrale evalueringsskemaer, der skal bruges i de
tre klinikudvalg. Der er sendt skemaer for 7., 10.
og 12. semester. I dette semester har sekretaria-
tet kun udsendt de centrale evalueringsskemaer til
12. semester, da 7. og 10. semester har modtaget
vores egne skemaer. Fra E2000 bruges de centrale
skemaer på alle semesterne. Evaluerings-
skemaerne omdeles til orientering og der er
enighed om, at de er væsentligt forbedret i forhold
til de tidligere udsendte skemaer. Dog ønskes en
hurtigere opgørelse fra central side, da skemaerne
vil få større effekt, hvis svarene kommer hurtigt
tilbage til de undervisende afdelinger.
Særtryk af Københavns Universitets Årbog for
1998 omdeles til interesserede.

6. Meddelelser fra semestrene
8. sem.: Der har været problemer med det kliniske
ophold på afd. KPB for nogle af de studerende, da
der også har været 3. semester- og VKO-
studerende på afdelingen. Afdelingen har tidligere
meddelt, at der er kapacitet til 3. og 7./8.
semesterstuderende samtidig, men sekretariatet
sender en påmindelse om, at afdelingen ikke må
modtage VKO-studerende i semestermånederne.
Holdrepræsentanterne har samlet en liste med
datoer over, hvornår de psykiatriske samklinikker
har manglet en underviser fra psykiatrisk afd.
Sekretariatet sender den til overlæge Henrik Dam,
afd. O.
De studerende vil meget gerne have en ny tutor på
afd. U, da han meget sjældent er til stede, selvom
der er stor tilfredshed med ham, når han er der.
10. sem.: Er meget glad for undervisningen!

7. Antal studerende F2000 og prognose for
E2000
Der er to overbookinger på 8. semester som følge
af overbooking på 7. semester i E99, ellers er der
ingen.
Prognosen for 9. og 13. semester er som altid
meget større end kapaciteten i klinikudvalget. Da
der efterhånden er et gennemgående kapacitets-
problem i alle tre klinikudvalg, har fakultetet
taget kontakt til de implicerede institutledere, for
at forsøge at finde en løsningsmodel.

8. Evt.
Intet til dette punkt.

KAGE: stud. med. Peter Plomgaard tager kage
med på mødet den 30. marts 2000
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

GODKENDT REFERAT AF ORDI-
NÆRT MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TIRSDAG
D. 4.1.2000 BISPEBJERG HOSPITAL

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2/9 99
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra underviserne
5. Meddelelser fra sekretariatet
6. Meddelelser fra studenterne
7. Meddelelser fra studienævn for Medicin
8. Analyse af undervisningen i med.  Og kir. i
KKK

9. Eventuelt

Til stede: Overlæge Gorm Jensen, Overlæge Sten
Sørensen, overlæge Birthe Glenthøj, stud. med. Lau-
rids T. Bune, stud. med. Shakil Ahmed.
Fra
sekretariateterne: Sekretær Lone Qvistgaard,
Sekretær Lili Hansen,  studentersekretær Mehdi
Maleki og Studentersekretær Adam von Cappeln.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Der er nu blevet vedtaget og godkendt „Aftale mel-
lem Københavns universitet, Det sundheds-
videnskabelige Fakultet og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab om klinisk studenterundervisning og forsk-
ning.“ Hovedtrækkende af aftalen  er som følger:
Der er indgået en aftale mellem H:S og Universite-
tet om undervisningen. Et helt nyt element er, at
der er indgået en lektoraftale, hvis væsentligste ele-
ment er, at der er sat midler af til fremme for „lektor-
forskning“. Dette tiltag skyldes en erkendelse af at
også lektorernes undervisning skal være forsknings-
baseret. Der vil blive uddelt i alt 12 mill. kr. over 3
år til lektorprojekter indenfor H:S. Antageligt vil
beløbet blive administreret af H:S’s forskningsud-
valg og uddelt efter ansøgning, men der foreligger
ikke nærmere om administrationen endnu.

Studienævnet med studielederen i spidsen vil ned-
sætte et udvalg ang. den fremtidige struktur af klinik-
udvalgene. Klinikudvalgsformanden vil blive bedt om
at deltage i arbejdet. Der er ikke endnu blevet ind-
kaldt til det første møde.

I forlængelse med ideen om at oprette et LKF-
lignednde tilbud i sektionen har klinikudvalget væ-
ret på „studietur“ til Herlevs hospitals LKF. Lone
Qvistgaard, Gorm Jensen og Mehdi Maleki deltog.
Herlevs LKF har indkøbt forskellige fantomer til
træning af kliniske færdigheder. Det drejer sig bla.
om fantomer til mammapalpation, rectalexploration,
stetoskopi, suturering, dropanlæggelse for at nævne
nogle. Den samlede investering beløber sig til om-
kring 300.000 kr. Herlev LKF har også investeret ca.
200.000 kr. i  lærebøger, som det er muligt for de
studerende at benytte i LKF´s læselokaler.

Pga. nedlæggelsen af skadestuen på RH er Bispe-
bjerg og Hvidovre hospitaler blevet forespurgt om
deres konkrete mulighed for at modtage studenter
fra RH i kommunens skadestuer.

I F2000 er der planlagt at i alt 180 studenter skal
starte på fase 2. Når man indregner det frafald der
erfaringsmæssigt er pga. ikke bestået fase 1 kommer
det lige akkurat til at passe med den samlede kapa-
citet i de tre klinikudvalg.

Problemer med fordelingen af undervisningen i de
arbejdsmedicinske klinikker mellem de arbejdsmedi-
cinske afdelinger på BBH og på KAS Glostrup for
studenter tilknyttet sektion IV.

4. Meddelelser fra underviserne
Peter Hesselfeldt spørger hvordan det går med udvi-
delsen af antallet af lektorater i sektionen. Forman-
den angiver at der stadig foregår forhandlinger med
studieledelsen desangående.

5. Meddelelser fra sekretariatet:
Holdsætningen er næsten færdig, vi venter blot på
prioriteringsmødet og at vi får holdlisterne for de
nye 7. semester studerende.
I udsendelsesmaterialet til semesterstart udsender
vi efter aftale med Overlæge Peter Hesselfeldt de
nye evalueringsskemaer, som et forsøg.
Studentersekretæren på BBH, Mehdi Maleki arbej-
der stadig på at forbedre undervisningsfaciliteterne
på BBH,  og har i den forbindelse været i kontakt
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med Overlæge Bo Rex fra uddannelsesafdelingen og
lægelig Direktør Svend Juhl. Der ligger endnu ikke
noget fast, men for at få yderligere gang i processen
har Overlæge Birthe Glenthøj tilbudt at gå ind i
arbejdet. Tilbuddet bliver hilst velkommen fra det
øvrige klinikudvalg.

6. Meddelelser fra studenterne:
Intet nyt

7. Meddelselser fra studienævnet for medicin:
Intet nyt

8. Analyse af undervisningen i med og kir i KKK:
Analysen omfatter udspecificering af undervisningen
i medicin og kirurgi udspecificeret på grenspecialer.
Det har været muligt at fremskaffe komplette
undervisningsplaner for HH og Københavns amt, mens
det ikke har været muligt af skaffe komplette oplys-
ninger fra RH og BBH.
Ad Medicin på HH: Undervisningen bærer præg af
hvilke kliniske afdelinger der forefindes i huset. Så-
ledes er undervisningen i medicinske lungesygdomme,
nefrologi, hæmatologi og onkologi underrepræsente-
ret

Ad kirurgi på HH: Hospitalet har kun to kirurgiske
afdelinger, nemlig ort. kir. og gas. kir. Det betyder
at undervisningen i thoroaxkirurgi, mammakirugi,
urologi og plastickirurgi er underrepræsenterede i
analysens samlede tal.

9. Eventuelt
Intet at bemærke.

Adam von Cappeln
Studentersekretær

GODKENDT REFERAT AF ORDI-
NÆRT MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOM-
MUNE, ONSDAG D. 2.2.2000,
BISPEBJERG HOSPITAL

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d.
04.01.2000
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra underviserne
5. Meddelelser fra sekretariatet
6. Meddelelser fra studenterne
7. Meddelelser fra studienævn for Medicin
8. Forslag til ændring i undervisningen i med.
og kir. i KKK
9. Eventuelt

Til stede: Overlæge Gorm Jensen, Overlæge Sten
Sørensen,  stud. med. Søren Prins, stud. med. Jakob
Ravn.
Fra
sekretariateterne: Sekretær Lone Qvistgaard,
studentersekretær Mehdi Maleki, studenter-
sekretær Adam von Cappeln.

Dagsordenens punkt 8. blev behandlet som nummer
3.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt med få ændringer
3. Meddelelser fra formanden
Ingen meddelseser.
4. Meddelelser fra underviserne
Ingen meddelelser.
5. Meddelelser fra sekretariatet:
Ang. undervisningen i radiologi, BBH: Det er blevet
meddelt klinikudvalget at Røntgenafdelingen, BBH
ikke er i stand til at levere studenterundervisning
om fredagen, da bemandingen på afdelingen angive-
ligt ikke er sufficient til dette. Det blev fra afdelin-
gen meddelt at man var villig til at udvidde beman-
dingen mod at underviseren skulle modtage dobbelt
løn for undervisningen. Afdelingens krav er blevet
forelagt studielederen, som afviste kravene under
henvisning til, at den løn som underviserne modta-
ger for at undervise ikke er løn for selve
konfrontationstimerne men derimod løn for forbere-
delse.
6. Meddelelser fra studenterne:
Søren Prins meddelte at der ville blive indsat an-
nonce i MOK angående nyvalg til studenter-
repræsentanter i klinikudvalget.

7. Meddelselser fra studienævnet for medicin:
Intet nyt

8. Forslag til ændring i undervisningen i med.  og kir.
i KKK
På grund af diskussionens omfang blev punktet be-
handlet  som nummer tre på dagsordenen. Forsla-
gets indhold er kort:

Da analysens data kun er komplette data for under-
visningen på Hvidovre Hospital omhandler forslaget
kun undervisningen i medicin og kirurgi på Hvidovre
Hospital.  Ændringsforslaget indebærer at en del
undervisning flyttes fra Hvidovre Hospital til Rigs-
hospitalet. Det er et resultat af dannelsen af H:S.

For medicin drejer det sig om

7. Sem. Introkl: der introduceres 4 klinikker i lunge-
medicin
7./8. Sem. Kl: Der introduceres 2 klinikker i geriatri
og 8 klinikker i lungemedicin
10. Sem. Kl: Der introduceres 4 klinikker i hver af
fagene; nefrologi, onkologi og hæmatologi.

For Kirurgi drejer det sig om:
7. Sem. Introkl: Der introduceres 4 klinikker i hver
af fagene; urologi og thoraxkirurgi, samt 2 klinikker
i mammakirurgi.
10. Sem. Kl: Der introduceres 4 klinikker i urologi
og karkirurgi samt 2 klinikker i mammakirurgi og
plastickirurgi.

Generelt blev det bemærket af Hans Perrild og Sø-
ren Prins at flere af de mangler som er blevet påpe-
get kunne løses ved bedre strukturering og registre-
ring af undervisningens indhold i de enkelte klinik-
ker. Der var generel enighed om dette, men det er
klinikudvalgets erfaring at det er praktisk vanske-
ligt at gennemføre. Endvidere blev det pointeret af
Gorm Jensen at en relevant forskningsbaseret un-
dervisning kun kan gennemføres af  speciallæger in-
denfor det givne speciale. Og at det må være klinik-
udvalgets forpligtigelse at levere den mest kvalifice-
rede undervisning det er praktiskt muligt.

Det blev foreslået at benytte sig af sårhelingscentret
på BBH i de foreslåede klinikker i kar-kirurgi i stedet
for karkirurgisk afd, RH. Det blev vedtaget.

Det blev vedtaget at klinikudvalget skulle gå videre
med planerne og tage kontakt til studieledelse og de
relevante klinisk afdelinger.
Ændringer vedr. undervisningen på BBH venter ind-
til videre.

9. Eventuelt
Det blev foreslået at ændre rækkefølgen på dagsor-
denen således at diskussionstunge punkter blev be-
handlet først på møderne i stedet for at blive sat som
sidste punkt på dagsordenen efter meddelelser. For-
slaget blev vedtaget.
Søren Prins foreslog at der blev igangsat forsøg med
nye undervisningsmetoder i sektionen. Det drejer
sig om PBL (problem-based learning). Specielt på 7.
semester ville det måske være relevant med en mere
systematisk gennemgang af medicinske og kirurgi-
ske lidelser. Specielt tænkes på at det ikke er muligt
for studenterne at forberede sig hjemme til klinik-
ker, da emnet for klinikken ikke er givet på forhånd.
Der afventes et nærmere forslag.

Adam von Cappeln
Studentersekretær

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 Christian
Heilmann.
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.
Traditionen tro, afholder studievejledningen et ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase
II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet afholdes mandag den 17. April
2000 kl. 12.15 –13.00 i Haderup-auditoriet
Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.
Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !
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Fase II
VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &

læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
NB: Husk altid studiekort som skal vises ved fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage
samt hele weekenden foregår indgang gennem glas-
døren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.

Kurser i LKF i foråret  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbn for tilmeld

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 1904

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

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

Studietilbud
THE DNA SEQUENCE OF
HUMAN CHROMOSOME
22
Dr. Ian Dunham, The Sanger Centre,
Wellcome Trust Genome Campus,
Hinxton, Cambridge

Wednesday, 12. April, 2000, kl. 17.00-18.00
Lundsgård Auditorium, Panum Instituttet,
Copenhagen University

Organized by Danish Society for Medical Gene-
tics and Danish Society for Biochemistry and
Molecular Biology.

Chairman: Niels Tommerup, Institute of Medical
Genetics, Copenhagen University.
Abstract:
The complete sequence of the human genome has
been called the Book of Life, and the first chapter in
this Book has now been opened. Dr. Ian Dunham has
led the international chromosome 22 team who
reported the first sequencing landmark of the Human
Genome Project, the operationally complete sequence
of the euchromatic portion of human chromosome
#22 (Dunham et al. The DNA sequence of human
chromosome 22. Nature 1999;402:489 - 495). The
sequence obtained consists of 12 contiguous segments
spanning 33.4 megabases, including the largest
contiguous segment of DNA sequenced to date. It
contains at least 545 genes, of which more than half
were previously unknown. The sequence is estimated
to be complete to 97% coverage of chromosome 22q,
and provides the first view of the complex
chromosomal landscapes and insight into the way
genes are arranged along a strand of DNA and how
they might be controlled, paving the way for huge
advances in medical diagnosis and treatment. The
chromosome 22 sequence gives a foretaste of the
information that will be found in the rest of the
genome: access to the complete structures of all genes,
including those without known function, their control
elements, the proteins they encode, as well as all
other biologically important sequences. This will be

a rich and permanent source of information for the
design of further biological studies of the organism
and for the study of evolution through cross-species
sequence comparison.

UDDANNELSEN I
HUMANBIOLOGI
Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basal-
biologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i  sundhed
og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgs-
basis 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 naturvidenskabe-
lige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag
er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden un-
dervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikro-
biologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori,
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 speciale-
arbejde. 3. semester undervises på engelsk.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsar-
bejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for men-
neskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksem-
pelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, biotek-
nologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved opta-
gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges 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

STUDIET
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JAPANESE GOVERNMENT
(MONBUSHO) RESEARCH
SCHOLARSHIPS
for 2001-2003 for kandidater/
studerende på sidste års studier
De japanske myndigheder stiller to stipendier til
rådighed for danske kandidater under 35 år til stu-
dier ved et japansk universitet. Studerende, der af-
slutter universitetsstudier i marts eller september
2001 kan søge stipendium. Der tilbydes 1 stipendium
af 2 års varighed (april 2001 - marts 2003) og 1
stipendium af 1½ års varighed (oktober 2001 - marts
2003). Stipendierne andrager 185,500 yen pr. må-
ned, hvortil kommer et par mindre éngangstilskud.
Herudover dækkes flybillet (turistklasse) København-
Tokyo t/r inden for stipendieperioden. Ansøgerne skal
have en forhåndsaftale om et studieophold ved et
japansk universitet. Efter aftale med Den Japanske
Ambassade skal ansøgningsskema og bilag foreløbig
indsendes i to eksemplarer til Rektorkollegiets Se-
kretariat. Lægeattest skal først indsendes efter nær-
mere aftale med Den Japanske Ambassade. Øvrige
betingelser fremgår af et oplysningsark, som sam-

STATSSTIPENDIER TIL
RUSLAND
for forskere og studerende 2000/
2001
Målgruppe: Forskere og studerende
Antal: 1 stipendium til studerende til et fuldt
uddannelsesforløb, 4 stipendier til post-graduate stu-
dier
Forudsætninger: Der skal foreligge en AIDS-test.
Aldersgrænse: Studerende må helst ikke være ældre
end 27 år, forskere ikke ældre end 35 år.
Ansøgningsmateriale: Kan rekvireres fra Det in-
ternationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010
København K., tlf. 35 32 29 18, fax 35 32 39 00, e-
mail: bep@adm.ku.dk eller Rektorkollegiet, Vester
Voldgade 121 A, 4., København V, Tlf. 33 92 54 32,
Fax. 33 92 50 75, E-mail: thm@rks.dk - Internet:
www.rks.dk
Sendes til: Rektorkollegiet, Vester Voldgade 121 A,
4., København V, Tlf. 33 92 54 32, Fax. 33 92 50 75,
E-mail: thm@rks.dk - Internet: www.rks.dk
Ansøgningsfrist: 1. maj 2000
Yderligere oplysninger: E-mail: thm@rks.dk -
Internet: www.rks.dk

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

men med ansøgningsskema kan rekvireres direkte
fra Trine Hoffmann Møller, Rektorkollegiet, Vester
Voldgade 123, 4., DK-1552 København V, tlf. 33 92
54 32, fax 33 92 50 75, e-mail: thm@rks.dk
Ansøgninger fra kandidater og studerende skal være
Rektorkollegiet i hænde senest tirsdag den 3. juli
2000. Efter bedømmelse af de indkomne ansøgninger
vil Rektorkollegiets Sekretariat underrette ansø-
gerne om mulighederne for endelig indstilling til et
japansk stipendium. De pågældende vil derefter blive
indkaldt til interview på Den Japanske Ambassade i
København i august måned 2000.
Det bemærkes, at opslag om legater for japansk-
studerende, “Monbusho Japanese Studies”, er sendt
direkte til institutter med japansk undervisning.
Henvendelse vedrørende disse kan ske til institut-
terne (for Københavns Universitets vedkommende:
Asieninstituttet, Leifsgade 33, 2300 København S,
tlf. 35 32 88 22, fax 35 32 88 35) eller til Trine
Hoffmann Møller, Rektorkollegiets Sekretariat, URL
www.rks.dk

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

Annoncer
FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES TIL UNDERSØGELSE OM
KONTAKTEKSEM
Projektet omfatter allergitestning (lappeprøver) med nikkel og sæbestoffer på huden. Ingen invasive
undersøgelser. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komite.

Forsøgspersonerne skal have kendt nikkelallergi, skal være over 18 år, og må ikke være gravide eller
ammende. Deltagelse i projektet vil blive honoreret med kr. 1500,-. Henvendelse til 1. reservelæge Lene
Overgaard Olsen eller sygeplejeske Lone Bergmann, Dermatologisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte,
tlf. 39773201, mellem kl 7.30 - 14.30 (fredag kl 7.30 - 14.00 ).

LÆSEMAKKER SØGES
-til miljø- og arbejdsmedicin.
Hurtig og effektiv læsning i afterne ugen op
til eksamen.
Henv. Ulrik K. Olesen, tlf. 2673 0059
ukolesen@email.dk

KAMMERATER FOREN JER!
I anledning af 1. Maj holder FADLs Røde Baroner endnu
engang et storslået morgenmadsarrangement i studenter-
klubben.
Dette prægtige arrangement vil løbe af stablen mandag d.
1. Maj kl. 9.00 i Studenterklubben og vil vare til omkring
12-13 tiden, hvorefter vi vil vandre i broder- og søsterligt
optog til Fælledparken, med vor fane hævet som salut til alle
proletarer.
Under dette formidable arrangement i klubben vil der blive
serveret gratis morgenmad, Gammel Dansk og Rød Tuborg.
Yderligere vil der være stærkt kommunistiske slagtaler, Røde

kampsange, antikapitalistiske konkurrencer og Maoistisk underholdning.
Find derfor din indre Kommunist/Socialist/Proletar/Maoist/Antifascist/Økotripper/Leninist/Stalinist frem tag
den lille Røde under armen og mød op i klubben iført dit pureste purperrøde pampertøj.

Dette arrangement er forbeholdt alle MEDICINSTUDERENDE.

Da vi skal købe ind i store mængder, er det vigtigt at vi ved hvor mange der kommer. Send derfor en e-post eller
aflever nedenstående tilmelding på sekretariatet. Sidste tilmelding onsdag d. 19. april.

Hvis du har lyst til at lave et munter/gravalvorligt indslag så skriv lige til os.

Med Kammeratlige hilsner, De Røde Baroner

E-post til: alundh@mdb.ku.dk
eller b_chawes@hotmail.com

eller dbohnstedt@hotmail.com

_____ klip _________ bid ________ riv ________ flå ______ flæns _________ smadder _______ hærg ____ klip

Jeg kammerat _______________________________

 kommer til FADLs 1. Maj arrangement som
den sande Proletar jeg er.

Afleveres til Linda på Sekretariatet!

__
_b
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 _

__
__
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 _
__

__
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Vagtbureauet

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  27/3-2000 � 2/4-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 13 7 7 11 15 14 9 76
udækket 0 0 0  0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 15 12 10 19 12 17 7 92
udækket 0 0 0  0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 16 8 14 16 11 13 10 88
udækket 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ialt
bestilt 44 27 31 46 38 44 26 256
udækket 0 0 0 0 0 0 1 1 0,3
dæknings % 100 100 100 100 100 100 96

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: 27/3-2000 � 2/4-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 6 6 6 6 6 6 5
Arbl. Vagter 17 18 18 18 18 18 15 122
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.

NAVNESKILTE !!!!!!!!!!!!
Vi har en del uafhentede navneskilte. Det er jer
der får det første gratis skilt, der ikke har hentet
endnu.

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

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.

Udsættelse af månedsløn
I forbindelse med den forventede opstart af nyt
edb-system pr. 1. maj 2000 skulle FADL vag-
terne
overgå til måneds- eller 4 ugers løn fra samme
dato.
Som følge af at edb-systemet først kommer i
drift fra 1. januar 2001 udsættes overgang til
måneds-
løn eller 4 ugers løn til 1. januar 2001.
Med venlig hilsen
Vagtbureauet

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

Vagtbureauet har fået opsat en postkasse til
FADL vagternes lønsedler og styrkelister.
Postkassen er opsat ved Kredsforeningens kon-
tor på Panuminstituttet. Det skal understreges,
at postkassen kun må benyttes til lønsedler og
styrkelister. Postkassen tømmes mandage og
fredage, begge dage kl. 08.00
Vær opmærksom på, at der fortsat køres 14-
dages løn i ulige uger. Sidste frist for aflevering
af lønsedler og styrkelister for en lønperiode er
således fortsat mandag kl. 08.00 i ulige uger.

Baggrunden for postkasse-funktionen er, at det
nye oplag af lønsedler ikke længere kan frem-
sendes portofrit til Vagtbureauet som følge af,
at kontoen for portoudgifter i Vagtbureauets
budget for år 2000 er reduceret.
Udover at benytte postkassen på
Panuminstituttet til lønsedler og styrkelister kan
disse naturligvis
som hidtil afleveres på Vagtbureauets adresse
Blegdamsvej 4.
Altså - vær opmærksom på de nye lønsedler uden
porto betalt.

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

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen
og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så
vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan skrive til os på følgende e-mail adresse:
cm@fadl.dk. Gittes mail er: glh@fadl.dk
Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du
således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der
er specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen
Caroline Møller & Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef Servicechef

MVS-HOLD 5401 PÅ ØSTER-
BRO

Søger 1 ny MVS‘er  til indsupplering  pr. 1 maj
2000.
Holdet dækker alle nattevagter som ansvarsha-
vende natsygeplejerske på velfungerende pleje-
hjem.

Kvalifikationskrav: 400 SPV-timer, bestået ek-
samen i Farmakologi og Mikrobiologi.  Du skal
kunne tage min. 6 vagter i maj, juni samt august
måned denne sommer. Vagtbyrden vil herefter
være fra 0-6 vagter pr. måned efter eget ønske.
Du skal kunne deltage i holdmøde tirsdag d. 18/
4 kl. 21.30
Der er intet krav om MVS-kursus, men ansøgere
der måtte have dette, vil blive foretrukket.

I forbindelse med indsupplering vil du komme på
1 følgevagt med fuld løn.

Yderligere oplysninger: Holdleder Rasmus Ege-
lund tlf.  35 85 48 40

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. april 2000  kl.
12.00 til vagtbureauet.

INDRE ORGANER
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4203 SØGER 1 NY DIALYSE-
ASSISTENT.

Hold 4203 mangler en dialyseassistent til at ar-
bejde i den kroniske hæmodialyse på afsnit H
5101.
Arbejdet består i at dialysere kroniske dialyse-
patienter og alt hvad dertil hører - overvågning
af pt., anlæggelse af fistelnåle, IV-medicinering,
blodprøvetagning, EKG, stuegang med læge o.s.v.

Jobbet er meget varieret, vi arbejder på lige fod
med sygeplejerskerne og har samme ansvarsom-
råde. Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter
og efterfølgende skal du kunne tage10 vagter
om måneden i 3 mdr., men da vi har dispensation
til at tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke no-
get problem.

På afdelingens laboratorium foregår en del forsk-
ning og der er gode muligheder for at skrive
OSVAL.

Vi tilbyder:
-et alsidigt job
-7½ timers  vagter i dag-og aftentimer (ingen
nattevagter), lørdag dagvagt, søndag aftenvagt
-flere studenter i vagt samtidig
-10 lønnede følgevagter
-GOD LØN
-at blive en haj til at stikke
-masser af relevant klinisk erfaring

Hvis du:
-er på fase II
-består farmakologi og mikrobiologi indenfor 1
år
-har min 200 VT-timer
-kan tage min 6-7 vagter pr. måned
-er sød, rar og flexibel
-så søg på holdet

Yderligere oplysninger fås hos Shoshana Golds-
tein, træffes på tlf. 35 83 64 90 mellem 18-20.
Ansøgningsfrist er torsdag den 6. april kl. 12.00
til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtaler fredag den 7. april 2000 kl.
13.00 på afdeling 5101.

HJEMME VT-HOLD 4628

Vagtbureauets nye hjemme VT-hold søger 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 stadig 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: Onsdag den 12. april kl. 12.00
til Vagtbureauet.
Yderligere information fås hos holdlederen Liv
Risør tlf. 38 86 69 11

AFDELINGSHOLD 1508 SØGER
NY MEDLEMMER.

HOLDET ARBEJDER PÅ KAS-GENTOFTE.
·Du skal have særlig interesse for psykiatrien
·Du skal have afholdt MANGE psyk-vagter
·Du skal være god til at sætte grænser
·Du skal have lyst til at være på et døgndækkende
hold
·Du skal være mand
·4 - 5 vagter pr. måned
Er dette noget for dig - så søg !!!!!

Ansøgningerne skal være Vagtbureauet i hænde
senest ONSDAG D. 12 april KL. 12.00

Yderligere oplysninger kan fås hos holdlederen
Nicolai Renstrøm tlf. 24 40 86 05.

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 gennem-
gået er følgende:

-Hvad indeholder arbejdet som holdleder
-Områder, som holdlederen ikke har ansvar for
-Problemer; hvordan tackler man disse og hvor-
dan 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

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 1 NY VENTILATØR

Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der
har sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle
dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Af og til dækker vi desuden aftenvagter.
Arbejdet om natten består i at suge i kanyle
(efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og
sug. Derudover giver vi den medicin der skal
gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på
helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/vi-
deo

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring
med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et
år, gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger
drengen som han udvikler sig, så du skal kunne
svømme, cykle osv. Cykel stilles til rådighed af
familien. Det er ikke tilladt ventilatører at ryge
i hjemmet.
Du skal endvidere kunne deltage i holdmøde den
27. april kl.18.00.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.
Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gå tur). Der ydes transportgodtgørelse.
Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder
Kim  ( 32 57 31 18

HOLD 4301 PÅ
NEONATALKLINIKKEN PÅ RH
SØGER 1-2 VENTILATØRER.

Vi tilbyder:
-Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stue-
gang og blodprøvetagning af 2-4 børn.
-Mulighed for at få vagter efter behag (næsten),
da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vag-
ter.
-Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejer-
sker, 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 førstkom-
mende kursus.
 Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretræk-
kes.

Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (uløn-
net). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blod-
prøvetagning 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.

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 3 • 5. april 2000 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

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

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

DE TI BUD

1. De studerende skal have en
grundlæggende introduktion til
sikkerhed i laboratoriet.

2. Det skal afklares, om under-
viserne ved nok om arbejdsmiljø,
eller om de skal have et kursus.

3. Hvert enkelt universitet skal
udarbejde en overordnet arbejds-
miljøpolitik, der kan være ret-
ningsgivende for hele organisa-
tionen.

4. Der skal foretages en vurdering af
risici ved alle øvelser.

5. Der skal laves arbejdsplads-
vurderinger i øvelseslaboratorier
for de studerende.

6. De studerende skal motiveres for
at engagere sig i arbejdsmiljø-
arbejdet i institutternes sikker-
hedsorganisation (SiO).

7. De studerendes forsikringsforhold
i tilfælde af ulykker skal afklares.

8. Studienævn/studieudvalg opfor-
dres til at sikre at de studerende
tilegner sig en viden, så de
motiveres for at optræde
sikkerhedsmæssigt forsvarligt i
laboratoriet.

9. Der skal laves en net-baseret
samling af information, som uni-
versiteterne kan bruge til at ud-
arbejde undervisningsmateriale
efter.

10. Sikkerhedsinstrukser og –
vejledninger skal udformes på

Tirsdag den 25. april
kl. 9.00-16.30

HC Ørsted instituttet, auditorie 2
holder Arbejdsmiljørådet på KU
temadag om de studerendes ar-
bejdsmiljø og sikkerhed i laboratori-
erne.
- Ved du hvad du gør hvis du

kommer til skade, i laboratoriet
eller i klinikken?

- Ved du hvem der betaler?
- Og hvor meget?
Hvis ikke, så mød op - alle er
velkomne, især studerende!
Her på siden kan du læse mere om
oplægget til dagen, i forkortet form.

Baggrund
Der er i stigende grad fokus på de
studerendes laboratoriesikkerhed og
arbejdsmiljø. I samarbejde med 3 andre
universiteter har Ku, gennem kortlægning
af forholdene på 4 udvalgte laboratorier,
gennemført en undersøgelse af
laboratoriesikkerheden samt holdninger til
arbejdsmiljø generelt. Som udløber heraf er
der fremkommet 10 bud på forbedring af
laboratoriesikkerheden, som af følge-
gruppen for projektet er udsendt til samtlige
højere læreanstalter og universiteter med
opfordring til, at de enkelte institutioner
iværksætter tiltag til højnelse af de
studerendes sikkerhed og arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljørådet på KU har som
opfølgning heraf besluttet at afholde en
temadag på KU om studerendes arbejds-
miljø og laboratoriesikkerhed.

Formål
Afholdelse af temadagen har primært til
hensigt at skærpe opmærksomheden om
studerendes laboratoriesikkerhed, og
herunder især informere om og drøfte
mulige fælles initiativer til højnelse af
sikkerheden, eller initiativer som kan
iværksættes af de enkelte institutter mv.

Indhold og form
På temadagen vil der være oplæg om
hovedkonklusionerne fra den gennemførte
undersøgelse, hvilke forventninger typiske
eksterne aftagere af nye kandidater har til
kandidaternes viden og færdigheder på
sikkerhedsområdet samt Naturvidenskabs
initiativer mhp. integrering af
arbejdsmiljøviden i uddannelserne.

På baggrund heraf vil deltagerne i grupper/
workshop blive bedt om at fremkomme med
forslag til forbedring af forholdene, mhp.
iværksættelse af tiltag på området.

Temadagens målgrupper
- medlemmer af Arbejdsmiljø-

organisationen på det Naturviden-
skabelige og Sundhedsviden-
skabelige Fakultet

- øvelsesansvarlige undervisere
- repræsentanter i studienævn
- alle studerende, især med særlig

interesse for arbejdsmiljø
- institutledelser

Tilmelding skal ske til Arbejdsmiljø-
sektionen, senest mandag den 17.
april.
Dette foregår ved at sende en mail til:
NIW@adm.ku.dk
mailen skal indeholde
- Navn
- Personalekategori (studerende)
- Funktion (fx studienævnsmed-

lem, studerende ell.lign.)
- Institut (Sundhedsvidenskabelige

fakultet.)

TEMADAG OM STUDERENDES LABORATORIESIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ

INDRE ORGANER
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

William (Tom Cruise) og Alice (Nicole Kid-
man) har et tilsyneladende harmonisk æg-
teskab. Men idyllen brydes, da Alice en
aften betror William en af sine erotiske
fantasier og han, i trods, pludselig begyn-
der at udleve sine.

Kom ned i filmklubben og se eller gense
Stanley Kubrick's sidste film Eyes Wide
Shut, som han kun lige akkurat nåede at
færdiggøre optagelserne til, inden hans
død.

Længde: 159 minutter
Intruktion: Stanley Kubrick

Program for foråret 2000:

06.04 Eyes Wide Shut

13.04 Flamberede hjerter

27.04 Insekt-tema aften

04.05 Jonathan L. Havmåge

11.05 Arlington Road

En film af Stanley Kubrick:

Eyes wide shut
Torsdag den 6. april kl. 20.00

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

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Panum: tirsdag 10-12 og torsdag 12-14
HCØ onsdag 12-14
Mail: pnh@adm.ku.dk

Ring gerne og aftal tid udenfor de faste træffetider på 35 32 70 94 eller 20 46 41 93.
Cand. theol. Lise Lotz
Panum: mandag 10-13 , onsdag 10-13 og torsdag 10-13
Mail: lotz@adm.ku.dk

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

Arrangementer
Onsdag d. 5. april kl. 18.30
5 gæstestuderende fra Sydafrika vil fortælle om deres hverdag. Efter mødet er der fællesspisning.
Arrangementet foregår i samarbejde med studentermenighederne ved Trinitatis og på KUA, samt SAKS,
Sammenslutningen af Katolske Studerende.
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

Alle er velkomne til Studenterpræstens arrangementer. Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler.

Det elektroniske Nyhedsbrev fra Studenterpræsten kan nu læses på vores hjemmeside. Her kan du også
bestille det i e-mail-udgaven.

INDKALDELSE TIL
STIFTENDE GENE-
RALFORSAMLING I
GIM !

Onsdag d. 5. april holder Grup-
pen for Intergreret Medicin stiftende general
forsamling kl 16.00 i lokale 9.2.3 på Panum Insti-
tuttet. 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 fingeren ud
– så har du nemlig chancen for at være med fra
starten !

Vel mødt !

GIM

INDRE ORGANER
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Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske
Selskab

Nu er der igen foredrag. Denne gang foregår det i RH's trykkammer
og foruden fremvisning og demonstration af dette, vil der være fore-
drag om behandling af CO- og cyanidforgiftninger.

Tid:     Onsdag 19.04.00 klokken 1600
Sted:   RH's trykkammer.
Emne: Trykkammerhistorie og -behandling.

Som sædvanlig har studerende, der har betalt kr. 30,- i kontingent fri adgang mens andre, der endnu ikke er medlemmer skal betale kr. 10,-.
Stedet virker lidt hemmeligt. Men du går i kælderen og finder tunnelen, der går fra Panum til Riget. På RH-siden af tunnelen, i kælderen på højre hånd finder du
trykkammeret. Vi skal nok sætte en seddel op.

Vi mødes også den ons. d. 5. april til vores månedlige møde. Her vil en studerende holde et kort oplæg, denne gang om hjertestopbehandling, og vi planlægger
kommende aktiviteter. Disse møder foregår i FADL's mødelokale og starter klokken 1600.

SATS er for alle medicinstuderende. Vi har medlemmer lige fra 1. til 12. semester og nivauet i foredragene er så alle kan følge med. Og så koster det kun kr. 30,- per
semester at være med. Foruden foredrag har man også mulighed for at komme på ATLS-kurser, til TraumeTeamTræning på Traumecenteret og meget mere.
Du kan læse mere på vores hjemmeside:  www.studmed.ku.dk/sats

Med venlig hilsen SATS

GÅR DU MED EN
FORSKER I MAVEN?

- men ved ikke rigtig hvad du
vil gøre ved det?

PRØV ET FORSKNINGS-
OPHOLD MED RESEARCH
EXCHANGE!

 - Ugens tilbud er i pilgrimmenes by, Santiago de
Compostela i Spanien, på Laboratory of
Neuroanatomi and Experimental Neurology. Du
får chancen for igennem 4 uger at opleve livet
som forsker, samtidig med at du bliver introdu-
ceret for de nyeste metoder indenfor celle trans-
plantation i centralnervesystemet. I dette pro-
jekt er metoderne stereotaxia, persoligheds test,
inmunohistokemi, in situ hibridization, celle kul-
tur dyrkning m.m., men vi har flere hundrede
projekter at vælge imellem i bl.a. Brazilien, Ita-
lien, Spanien og Sverige.

- Men hvad skal jeg kunne for at komme
ud at forske? Det er meget nemt, du skal kunne
tale engelsk; Enkelte projekter kræver du har
bestået histologi og anatomi, men som hovedre-
gel er det nok at være stiv i engelsk.

- Men hvordan finder jeg ud af hvad jeg
vil? Det er straks sværere, men du kan starte
med at gå på nettet, find frem til www.ifmsa.org/
score, og klik dig frem til ”electives database”.
Her kan du læse om vores projekter sorteret
efter land og universitet.

- Men hvordan ansøger jeg, og hvad ko-
ster det? Når du har fundet noget du synes lyder
spændende ringer eller mailer du til dine rare
research exchange folk i IMCC, så finder vi ud af
det alt sammen. Det kræver såmænd ikke andet
end 3 pasfotos og et bevis for at du taler engelsk.
Et 4 ugers ophold koster alt efter land 1500 til
2000 kroner, inkl. Husleje, billigt!

Så se at komme videre! Mail eller ring til enten
Klavs Petersen på 86 14 80 65,
researchexchange_dk.yahoo.dk eller Marlene
Kragh Petersen på 86 13 55 84,
 marlene.kragh@mail.tele.dk…

PRÆKLINIK PÅ SJÆLLAND OG BORN-
HOLM SOMMEREN 2000:
IMCC København kan igen i år tilbyde prækliniske ophold, hvor du kan
få mulighed for at komme ud på en afdeling og følge lægerne i deres
arbejde.

Opholdene er af 14 dages varighed og kan vælges inden for følgende perioder :
Periode 1 : 26/6 - 7/7 (uge 26-27) Periode 2 : 10/7 - 21/7 (uge 28-29)
Periode 3 : 24/7 - 4/8 (uge 30-31) Periode 4 : 7/8 - 18/8 (uge 32-33)
Periode 5 : 21/8 - 1/9 (uge 34-35)

Følgende pladser tilbydes :
Sygehus Perioder Antal Studerende Kost Logi
Nakskov Med.Afd. 4 og 5 1 Ja Ja
Nakskov Kir.Afd. 4 og 5 1 Ja Ja
Bornholm Kir.Afd. Alle perioder 2 Ja Ja
Bornholm Med.Afd. Alle perioder 2 Ja Ja
Næstved Ort.Kir.Afd. Alle perioder 2 Nej Afventer svar
Næstved Organ.kir.Afd Alle perioder 1 Nej Afventer svar
Næstved Med.Afd. Alle perioder 1 Nej Afventer svar
Næstved Gyn.Afd. 4 og 5 1 Nej Afventer svar
Holbæk Kir.Afd. Alle perioder 1 Nej Ja
Nykøbing F. Ort.kir.Afd. Alle perioder 2 Ja Ja
Kalundborg Med.Afd. 4 og 5 2 Ja Ja
RASK Kir.Afd. Alle perioder 2 Nej Nej
RASK Ort.Kir.Afd. 1, 2 og 3 1 Nej Nej
RASK Med.Afd. 1 og 2 1 Nej Nej

Opholdet koster 300 kroner, hvoraf 50,- refunderes ved aflevering af en rapport. Girokort og tilmeldings-
skema kan afhentes hos IMCC’s sekretær (9.2.2). Pladserne fordeles efter betalingsdato.

Sidste frist for tilmelding er den 25. april 2000. Tilmelding er bindende, og pengene refunderes kun ved
sygdom, reeksamen eller hvis opholdet ikke kan arrangeres.

Du kan læse rapporter fra tidligere ophold på IMCC�s kontor.

IMCC
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Du kan læse rapporter fra tidligere ophold på IMCC’s
kontor.ZIMBABWE VILLAGE CONCEPT PROJECT

ANSØGNINGSFRIST 15. APRIL
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 studenterprojekt, der har til formål at forbedre
levestandarden i et udvalgt landområde i Zimbabwe igennem aktiviteter indenfor landbrug, sundhed, vand
& sanitet samt opbygning af lokalsamfundets kapacitet til samarbejde og problemløsning. Projektet, der er
startet i 1995 i et samarbejde mellem danske og zimbabwiske medicin- og landbrugsstuderende (IMCC og
IAAS), udsender frem til 2003 grupper à fem danske studerende fra forskellige studieretninger til projekt-
området, hvor de bor og arbejder i syv måneder. Projektaktiviteter såvel som forberedelse, rejse og
leveomkostninger for de udsendte studerende er finansieret af Danida.

Mere information
Se www.imcc.dk/aktiviteter/zimbabwe, kontakt  Lotte Stilling Pedersen tlf.: 36 17 80 08, e-mail
lsp@dsr.kvl.dk eller
Tanja Ekløf, tlf.: 82 32 05 71, e-mail tanja@mdb.ku.dk eller
Spørg på IMCC- kontoret

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

FILMANMELDELSE

JULIANE

Premiere på fredag i Palads, Scala,
Dagmar m. fl.
Instr: Hans Kristensen
Medv: Mette Lisbye, Pelle Koppel,
Thomas Eje m. fl.

Af: Jakob Raunsø
Foto: Henrik Ploug C.

DANS PÅ ROSER?

“Juliane” er Nordisk Films opfølger til “Klinkevals”,
der gik i biografen for et halvt år siden. Begge film er
bygget over romantrilogien af Jane Aamund, der be-
skriver sin farmors liv på Christianshavn i slutningen
af 1800-tallet. Mon ikke vi også kommer til at se en
filmatisering af den sidste roman, “Oven Vande”?

“Juliane” foregår ca. 5 år efter slutningen på Klinke-
vals. Julianes to børn fra hendes første ægteskab,
Johan (Benjamin Rothenborg Vibe) og Thora (Lulu
Jacobsen), er kommet i den alder, hvor deres inte-
resse for det modsatte køn vokser. Juliane og Otto
er kommet tilbage fra den lyserøde sky, de dansede
på i Klinkevals, og hverdagens ægteskabelige liv har

indfundet sig i det lille hjem. Otto er desuden blevet
mere aktiv i fagforeningen, der har det hårdt på
denne tid, hvor stikkere og politiet gør hvad de kan
for at sabotere deres forsøg på at skaffe arbejderne
bedre arbejds- og lønforhold. Otto er socialist, og
dette giver problemer ved de ugentlige søndags-
frokoster sammen med Julianes to søstre og deres
velhavende mænd. Frokosterne ender altid i regulær
klassekamp mellem Otto og de to svogre, Helbig
(Thomas Eje) og Linder (Kristian Halken). Disse to
går som regel ned på etablissementet “Barcelona”
for at få deres seksuelle lyst styret, da deres koner,
Josephine (Bodil Jørgensen) og Rikke (Sanne
Grangaard) har begrænset fornøjelsen på senge-
lagenerne til en gang ugentligt, eller slet ingen! På
Barcelona begynder Julianes ældste søn, Johan at
arbejde, da han har talent for stand-up, og her bliver
han forelsket i pigen Betty (Jane Eggertsen), der
arbejder som glædespige, blandt andre for onkel Lin-
der!

Der er altså lagt i ovnen til en rigtig familieføljeton
med dets hverdagstragedier og glæder. Klinkevals
var en blandet fornøjelse. Det var ligesom om, at
man ikke nåede ind på personerne, at de ikke frem-
stod som hele personer. Desuden kunne man over-
veje hvorfor Klinkevalstrilogien ikke i stedet var en
Tv-serie, da Klinkevals var bedre egnet til dette
medie. Disse overvejelser bliver gjort til skamme
med “Juliane”. Filmen fremstår som et meget bedre
hele end “Klinkevals”, og personerne er nu meget
mere realistiske og “hele”. Bl. a. har søstrene æn-
dret karakter en smule. I Klinkevals, var der en klar
opdeling mellem den Gode Søster og den Onde Sø-
ster, men denne gang er der ingen der ubetinget er

gode eller onde. Alle handler som
vi mennesker gør, nogle gange rig-
tigt, nogle gange forkert. Dette gi-
ver os tilskuere en meget bedre mu-
lighed for at leve sig ind i grundene
til at personerne handler som de
gør.

Mette Lisbye er igen overraskende
god i rollen som den stærke men
følsomme Juliane Jensen. Hun har
vist sig at være et godt valg. Det
vil blive svært at acceptere hende i
andre roller, hvis hun beslutter sig
for at fortsætte skuespiller-
karrieren. Hun ER bare Juliane Jen-
sen. Benjamin Rothenborg Vibe og
Lulu Jacobsen som de to seksuelt
spirende børn skal også fremhæves
her. De fremviser virkelig talent
for skuespil og en bemærkelsesvær-
dig evne til at indleve sig i begiven-

Kultur

heder, som de helt sikkert ikke oplever i virkelighe-
dens verden.

I Danmark har vi traditioner for disse familie-
føljetoner à la Matador, og vi elsker det jo. Derfor er
denne toer en velkommen fortsættelse, og det er
faktisk utroligt, hvor interessant denne familiehistorie
er, når man tænker på at det meste sandsynligvis er
rigtige hændelser. Det har ikke været nemt at være
fattig på den tid og livet var absolut ikke en dans på
roser.

Der er ikke tale om et filmisk mesterværk, men en
god, seværdig film, der er 4 ansigter værd.

Mette Lisbye og Pelle Koppel

Mette Lisbye

Når en bæver går galt i byen...
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EFTER TURNUS-
MØDET D. 29/3 2000
Nu har jeg i mange år læst andres debatindlæg og er
som alle andre jævnligt stødt på problemer som kunne
fortjene et indlæg i MOK uden at have gjort noget
ved det, for man er vel en pæn pige der ikke bare
sådan farer i blækhuset. Men i løbet af 20 minutter
har dette indlæg skrevet sig selv som udtryk for
nogle af de tanker gårsdagens turnusmøde har frem-
kaldt.

Så er dette semesters turnusmøde blevet afholdt, og
i stedet for at føle sig grundigt informeret om turnus-
valg og -muligheder sidder man tilbage med forvir-
ring, frustration og en følelse af ikke at blive taget
rigtigt alvorligt.

Jeg vil gætte på at vi var omkring 150 der lagde
vejen forbi studenterklubben for at lade os oplyse om
det svære turnusvalg af repræsentanter for Sundheds-
styrelsen, Region nord, region syd, region øst og
GYL. Uvist af hvilken grund mødte repræsentanterne
for de tre sidstnævnte aldrig op. Ifølge FADLs re-
præsentant var disse institutioner  blevet kontaktet
og havde meldt positivt tilbage.
Hvis ikke man kan afsætte tid  til disse møder kan
man kun frygte hvilken prioritering administratio-
nen af turnusordningen og hele turnusdebatten til-
lægges i det daglige.

Sundhedsstyrelsen kom med udmærket generelle
oplysninger og region nord gjorde god reklame for
valg af turnus i Norddanmark men jeg ( og sikkert
også andre) savnede i den grad oplysning fra de andre
regioner, som de fleste københavnske kandidater vel
helst vil have turnus i, og fra GYL der skulle have
medbragt en stor del af det skriftlige materiale vi
skulle have haft med hjem.

Så er der hele debatten om tidspunktet for udsen-
delse af turnusmateriale, lodtræknings-nummer og
prioritering, om offentliggørelse af fordelingen af
lodtrækningsnumre og om manglen på turnuspladser.

Turnusmaterialet med oplysninger om antal turnus-
pladser i de forskellige amter, yderamtsordning,
ægtefælleordning o.s.v udsendes dette semester den
6.april, godt en måned før eksamen i medicin star-
ter,  lodtrækningsnummer udsendes den 8. maj, to
dage før eksamen startes og prioritering skal sendes
tilbage d. 22 maj , midt  imellem eksamen i medicin
og kirurgi. Hvorfor skal denne prioritering foregå
i den måske mest pressede periode på hele
medicinstudiet??? Jeg forstår simpelthen ikke at
det ikke er praktisk muligt at rykke alt dette papir-
arbejde en måned eller to. Argumentet fra Sundheds-
styrelsen er at de er nødt til at vente på at få til-
sendt navnene på de studenter der er tilmeldt
12.semesters eksamener, en tilmelding der foregår
midt i februar. Men vi tilmelder os jo aktivt til 12.
semester allerede 2 måneder før semestret starter.
Man skal jo alligevel tilmelde sig turnusordningen

en gang mere når turnusmaterialet udsendes. Kunne
man ikke bruge semestertilmeldningen som udgangs-
punkt for udsendelse af dette materiale og dermed
placere prioriteringen tidligere på semestret? Og
argumentet med at Københavns universitet er me-
get lang tid om at videresende oplysningerne til
Sundhedsstyrelsen holder altså ikke, hvis det er der
problemet ligger så må man da tage fat i det og
komme til bunds i hvor disse oplysninger strander.
Men det er der åbenbart ingen der anser for at være
deres ansvar.

Sundhedsstyrelsen forholder sig også  afvisende over-
for offentliggørelsen af hvilke lodtrækningsnumre der
er gået i henholdsvis København, Århus og Odense. I
stedet må studenterne selv gøre et stort arbejde for
at få indsamlet alle numre og for at få dem offentlig-
gjort så man har en fornemmelse af om man skal
satse på et yderamt eller på at blive tættere på
København.

Jeg fornemmer at turnusordningen fra for 5-10 år
siden at være meget udskældt og kritiseret er blevet

Debat
accepteret af de kommende kandidater. Der er for-
ståelse for at nogle er nødt til at være mobile så alle
kan få deres turnus og så arbejdskraften fordeles
over hele landet. Sådan er det bare!!!!  Men så må
man altså også have forståelse for at man gerne vil
have tid til og de bedste forudsætninger for at træffe
det rigtige valg som for mange ikke bare indebærer
at man selv skal flytte, men også en evt ægtefælle
med fast arbejde og barn/børn. Dette valg fylder
meget i og har store konsekvenser for manges liv,
derfor er det så brandærgeligt at timingen er så
elendig, at valget ikke gøres så nemt som muligt og
at man efter et turnusmøde man har set frem til
meget længe bare føler sig frustreret.
MOK må være stedet for disse betragtninger i første
omgang. Om ikke andet kan man håbe at næste
semesters turnusmøde bliver taget mere alvorligt.

ChristinaReimer 12. sem.

Kopier er sendt til GYL, Region Øst, Region Syd og
Sundhedsstyrelsen

DIALOG
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ET TILBAGEBLIK PÅ
FAKULTETSDAG ÅR 2000
Der var ikke nogen tvivl om hvornår det var der var
fakultetsdag i år. Plakater og kalenderlignende op-
slag på tavler og vægge, ja selv i elevatorerne hvor
man jo normalt ikke må sætte opslag op! ”Alle er
velkomne”.
Stor var min forundring derfor da jeg onsdag d. 29.
marts troppede op og læste programmet. ”Fakultetets
ansatte og samarbejdspartnere er velkomne”. Ikke
et ord om studerende. Men de er vel også en form for
samarbejdspartnere.
Rundt omkring i vandrehallen kunne man så se hvad
det egentlig var vores undervisere går og laver i
deres laboratorier. Spændende sager, lige fra forsk-
ning i Kong Charles d. XII’s dødsårsag til gfp/creloxp-
systemet.
Det første foredrag foregik i Store mødesal, et sted
man jo som regel ikke kommer som studerende. Her
var stort fremmøde af TAP’ere og enkelte VIP’ere.
Medicinstuderende var der ikke mange af, dog en-
kelte Odont’er i deres obligatoriske hvide kitler.
Foredraget handlede om hvordan man undgår ryg-
belastninger, bl.a. ved at sidde rigtigt på en stol.
Temmelig relevant for os studerende der nok tilbrin-
ger over halvdelen af tiden af vores bedste år med
den flade solidt plantet i sædet.
Derefter var der foredrag af mere videnskabelig ka-
rakter i Lundsgaard, hvor samarbejdsprojekter mel-
lem kliniske og teoretiske afdelinger blev fremlagt.
Særligt interessant var Hans Vilhardts og Thomas
Engstrøms indlæg med den kuriøse titel ”Hvorfor
føder kvinder egentligt?”. Her var der dog endnu
ringere repræsentation af de studerende. Jeg kunne
højest tælle en 5-10 personer under de 30. Til sidst
præsenterede en medicinstuderende, hvis navn jeg
desværre har glemt, sin OSVAL opgave. Et eller
andet FASE 2-agtigt med oprensning af stamceller
fra perifært blod, og diskussion af effektiviteten af
forskellige metoder. For denne flotte opgave fik hun
så en pris for årets OSVAL opgave. Tillykke.
En underviser havde vist desværre misforstået hele
konceptet, og troede at dette var i stil med et dispu-
tats forsvar. Denne gik derfor i gang med at ud-
spørge den stakkels student om ting der overhovedet
intet havde med selve opgaven at gøre, men tilfæl-
digvis var noget han vist vidste en masse om!

Derefter var der sodavand og sandwich i vandrehal-
len, og her glimrede de studerende ikke ved deres
fravær. Gratis mad, et fantastisk supplement til
SU’en!
Dagen sluttede så af med Dekan Hans Hultborns
årsberetning for fakultetet, og under denne seance
vil jeg vove at påstå at jeg nok var en af de eneste,
hvis ikke den eneste studerende. Han kunne bl.a.
berette om de kronede 70’ere med masser af VIP’ere,
afskedigelsen af en stor del af disse i 80’erne samt de
enorme studenteroptag i 90’erne, uden øgede bevil-
linger. Tværtimod er fakultetets økonomiske midler
beskåret de sidste par år!!
Denne del af beretningen var vist særligt mindet på
Rektor Kjeld Møllgaard og Prorektor Joan Conrad
samt repræsentanter fra Forskningsministeriet som
havde førsteparkets pladser lige foran Dekanen.
Den nye studieplan blev også nævnt, hvilket frem-
kaldte krampetrækninger i ansigterne på visse af de
tilstedeværende VIP’ere.
Da årsberetningen var slut kom det til årets gæste-
taler. I år var det Erik Rasmussen ansvarshavende
chefredaktør fra Mandag Morgen. Han talte en halv
time om ”Hvad ved læger om patienter?”. Mange
gode kritikpunkter fra en mand der har set sundheds-
væsnet fra begge sider. Dels via udarbejdelse af en
eller anden rapport, og dels under en længereva-
rende kræftbehandling.
En smule absurd forekom det derfor at ca. 99% af
salens deltagere var enten TAP’ere som aldrig har
set en patient eller VIP’ere hvoraf størstedelen sand-
synligvis ikke havde mødt en patient de sidste 20-30
år. Oven på dette, ligeledes en anelse underligt at
der slet ikke var afsat tid til spørgsmål/debat over
dette temmelig væsentlige emne.
Derefter kom Panumkoret og sang 3 smukke sange,
og disse 29 studerende gjorde at dette var nok tids-
punktet på dagen hvor der var flest studerende re-
præsenteret i forsamlingen.
Til slut blev præmien for årets underviser uddelt til
lektor Ph.D. i odontologi Lis Almer Nielsen. Af sær-
lige egenskaber kunne de studerende nævne Lis Almers
gode pædagogiske forståelse, engagement og invol-
vering i studenterne.
Egenskaber man måske ofte kunne savne hos visse af
medicinernes undervisere. Udover diplomet var der
også en præmie på 25.000 kr. Det kan derfor undre
mig at der er så lidt opmærksomhed omkring denne

happening. Valget af årets underviser bør virkelig
formidles bedre ud til de studerende. Sådan som det
foregår nu virker det lidt som en eller anden form for
intern rygklapning. Ikke at Lis Almers ikke er en
yderst dygtig og engageret underviser. Det skal der
ikke herske tvivl om. Men mit spørgsmål lyder bare,
hvor mange af os studerende har egentlig indsendt
nomineringer af vores undervisere. Ja jeg spørger
bare! For det er vel forhåbentligt ikke et udtryk for
at ingen af vores undervisere er værd at nominere?
Dagen sluttede af med reception med vin og lakse-
madder, og pludselig var de studerende endnu en-
gang vel repræsenterede!

Hvad er så konklusionen på denne dag. Tjah, man
kunne jo savne en smule engagement fra de stude-
rendes side. På den anden side så er det jo heller ikke
særlig smart at skemalægge undervisning på denne
dag, for så skal de studerende pjække, og det kan de
ikke lide. For ikke at tale om de undervisere der er
tvunget til undervisning.
En anelse underligt forekommer det mig også at
denne dag som hedder ”Fakultetsdag” står så meget
i forskningens tegn. Hvorfor var der ikke indlæg fra
nogle af de forskellige studenterorganisationer og
hvorfor blev de nye studieplaner for odontologi og
medicin nævnt så flygtigt. Det er ellers arbejde der
har præget Fakultetet meget de sidste par år og i
hvert fald kommer til det fra sommeren af. Men det
er måske et lidt for ”hot” emne for visse af Panums
spidser som var tilstedeværende!
En væsentlig konstatering er nok at denne dag giver
et ganske glimrende indtryk af et af det Sundheds-
videnskabelige Fakultets problemer. Nemlig at vi
efter al sandsynlighed er et af det mest splittede
fakulteter på KU. Her menes undervisere og stude-
rende imellem samt studerende fra forskellige stu-
dier imellem. Vi medicinere er jo stort set ingen
kontakt til vores undervisere. Hvad blev der af de
sagnomspundne dage da Peter Rossel og Finn B. hang
ud i klubben? Og hvorfor laver vi egentlig aldrig
nogle arrangementer i fællesskab med eksempelvis
Odonterne eller FSV’erne? Lad os blot håbe at vi
ikke skal stille os selv de samme spørgsmål næste år.

Jeg takker dog for en ganske glimrende Fakultets-
dag.

Med venlig Hilsen Andreas H. Lundh
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