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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  24, årgang 32 udkommer

Torsdag:
20.00 P8'n viser "Flamberede hjerter"
Kirsten Lehfeldt spiller sød sygeplejerske
og Torben Jensen spiller, ja suprise,
lægeskurk

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
IMGEN MOK I DENNE UGE. GO' PÅSKE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2000
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Redaktionelt
Ingen MOK i næste uge!!!
MOK holder påskeferie i næste uge. Vi udkommer igen onsdag den 26/4.
Da deadline er 2 påskedag kan vi ikke komme i vareindleveringen den dag.
Benytter du Post Danmark skal vi derfor have dit indlæg senest den 19/4, iøvrigt
den dag hvor MOK ikke udkommer, confused?
God Påske.
Mvh MOK-red/Jon

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

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

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

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

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

SKABSANARKIET SLUTTER 30. MAJ!!
Inden 30. maj skal alle skabe tømmes og hængelåse fjernes.
Det drejer sig om følgende skabe:
Nr. 200 � 327, byg. 9
Nr. 400 � 655, byg. 15

Skabe som ikke er blevet tømt inden denne dato vil blive åbnet, nye
hængelåse påsat og indholdet deponeret til afhentning onsdag den 7.
juni kl 10-11 og fredag den 9. juni kl 13-14.
Afhentningssted vil blive oplyst senere.

Fremover vil man kunne skrive sig op til et skab ved semesterstart.
Skabene vil, inden for de første 14 dage, blive fordelt ved lodtrækning.
De heldige vindere betaler 100 kr. i depositum og får dermed også retten
til at benytte skabet i det følgende semester.
Når semesteret slutter tømmes skabet, nøglen afleveres og depositum
tilbagebetales.

Med venskabelig hilsen

Magnus og Lene                                                 Steen Jørgensen
HR   102                                                            Driftsleder/ Panum

SÅ FIK NILS SIN PRÆMIE
Som vinder af MOK's store
Oscarkonkurrence modtog Nils Hordvik en
dejlig Martinipakke. Den blev overrakt af
MOK's Kulturredaktør Jakob Raunsø

INGEN UNDER EKSTRABLADET,
GADEKÆRETS LANDSBYTYRAN

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 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

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

Holdsætning
Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,
kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

Eksamen
Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksa-
mener ved at forevise vandrejournal på eksamens-
kontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.

Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet
med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en
erklæring, der dokumenterer din ordblindhed over-
for censorkollegiet. På erklæringen står der natur-
ligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 25. februar 2000.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du
mener der bør tages andre særlige hensyn under ek-
samen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke
muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a.
graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte
Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, kan få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip
som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

-
almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen

- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3
måneder for faderen

- enkeltklip sammen med  almindelige klip i
12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen
(dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af
dine normale studieklip og bliver forsinket (med hen-
syn til klip) med mindre du samtidig består dine
eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

STUDIET
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Fase I

INDTEGNING TILTENTAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDE-
RENDE �VINTEREREN 2000/01

For studerende, der går på 1. semester i foråret 2000
og skal til kemi-tentamen i september 2000 er der
tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne
(bygning 8.1.33), senest den 31. maj 2000, kl. 12.00
(henvendelse til laboranten) eller via WWW/SEB.
For studerende, der ikke går på 1. semester (omgæn-
gere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen på
eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 5. april – 31.
maj 2000 eller via WWW/SEB.
Tilmelding via WWW: Det er muligt, at tilmelde
sig til tentamen via WWW/SEB på adressen:

www.ku.dk/selvbetjening/

For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres
på Studie- og eksamenskontoret.
Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før
eksamenen.
Se i øvrigt vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st
Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret
E-mail: mso@adm.ku.dk
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

RIV UD OG GEM.

Gode råd om forberedelse til
kemitentamen.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi tenta-
men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du
mærker en indre ro og balance, efterhånden som du
får svar på dine spørgsmål.
Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:
Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi
er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:
Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal
m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater
og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, re-
aktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og
hurtigt. I kemi bruges specielt:
Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler
Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i
infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver,
noter i infopakken og noterne om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd bag-
læns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:
Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.

EKSAMENS-
TIDSPUNKTER I TAS -
SOMMEREN 2000
Der er nu ophængt opdaterede navnelister med bl.a
eksamenstidspunkter for
TAS-eksamen i uge 20 på opslagstavlen foran
eksamenskontoret 9.1.55a. De kan
desuden ses på vores hjemmeside:
www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st

Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er
nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:
Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært,
man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi
Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne
fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

SNYD
ikke dig selv
TIL ANATOMIEKSAMEN!

Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det
hele virker lidt uoverskueligt?  Vi har i studie-
vejledningen haft indtryk af en snigende, stigende
magtesløshed overfor denne store hurdle. Følgende
skal ikke ses som den eviggyldige sandhed, eller den
eneste rigtige måde at læse til eksamen på, men blot
en samling gode råd eller forslag til hvordan man
kunne vælge at tilrettelægge sin læseperiode.

Princippet i indlæring af et stort pensum er genta-
gelse med kortere og kortere interval. Følgende ta-
ger udgangspunkt i to studerende og at det meste af
stoffet er kendt, d.v.s. der har været undervist i det
og I har læst det på et eller andet tidspunkt.

Start i god tid med at få overblik over hvor mange
dage I har til rådighed, og med at dele pensum op i
overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd
hvis nødvendigt at gennemgå funktionel anatomi og
regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke
eksamineret i til spotten alligevel. Del nu pensum op
således, at I er færdige med pensum første gang 5
dage før spotten. Brug de sidste 4 dage på at gen-
nemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I
har svært ved.  Sidste dag hænger pensum Jer sik-
kert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle
tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære
en sidste gang.

Glem ikke at afse tid til at holde fri (som tommelfin-
gerregel en ugentlig fridag), ellers når I at blive
grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk mu-
ligt at have et liv under eksamenslæsningen!

I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer
om formiddagen og læser individuelt om eftermidda-
gen. Når I mødes; træk lod om hvem der gennemgår
det første spørgsmål for den anden. Gennemgå deref-
ter skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til
eksamen, og indøv den systematiske fremstilling af
stoffet (brug evt. oversigten bagest i pensum-
beskrivelsen). Når I er færdige med at gennemgå
alle dagens spørgsmål; hold da en kort pause, og gå
derefter på studiesalen for at spotte dagens pensum.
Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at spotte
i dagene før spoteksamen (hvor spotsalen er fyldt
med andre, der ikke har planlagt så godt som jer). De
sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle
prøvespots som ligger på studiesalen.

Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær
anatomi. Regionær anatomi skulle gerne vække
gensynets glæde, de samme navne, bare præsenteret
på en anden måde.

Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst
repetere de spørgsmål i synes er særlig svære.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve
eksamenssituationen.  Når man har øvet, er to mi-
nutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundt-

lige eksamen, skal I ikke glemme at I som oftest har
et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvil-
ket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne er flinke folk,
som er gode til at trække det I ved ud af Jer.

Held og Lykke!

KLIP UD OG GEM!!
ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL,
18.01.42

Her er de resterende åbningstider. Der er sket visse
ændringer.
God læselyst!
Onsdag  12.4 15-18 (UTG)
Torsdag  13.4 15-18 (UTG)
Fredag  14.4   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Mandag  17.4 15-18 (UTG)
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   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Torsdag  27.4   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Fredag  28.4 15-18 (UTG)
Tirsdag    2.5   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Onsdag    3.5 16-18 (UTG)
Torsdag    4.5   9-18 (CJ 6/UTG 3)
Mandag  15.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Tirsdag  16.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Onsdag  17.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Torsdag  18.5   9-15 (CJ)
Fredag  19.5   9-15 (KBJ)
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   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Fredag  26.5   9-18 (KBJ 6/UTG 3)
Onsdag  21.6   9-15 (KBJ)
Torsdag  22.6   9-18 (CJ 5/KBJ 4)
Vi ses i kælderen, Studiesalsvagterne.

STUDIET
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Fase II
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. semester til
efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde 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, lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet afholdes
Mandag den 17. april 2000 kl. 12.15 � ca. 13.00 i Haderup-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
onsdag den 15. december 1999 kl. 12.00

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 !

MEDICINSK
VIDENSKABSTEORI II. 8.
SEMESTER FORÅR 2000
Opgave 2, der er en gruppeopgave, blev udleveret
ved forelæsningen mandag den 10. april. Opgaven
kan afhentes her på Afdeling f. Medicinsk Viden-
skabsteori. Opgaven ligger i grøn bakke på bordet
overfor lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres den 4.
maj til din eksaminatorielærer.
M.v.h. Kirsten <Kjær

Studietilbud
SYMPOSIUM

Applications of Green Fluorescent
Protein (GFP) in Biology and Medicine

Thursday, 27 April, 2000: 12.00 - 17.00
Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
Copenhagen
The Symposium is generously sponsored by BD
(Becton Dickinson/Clontech), RAMCON A/S (Beckman
Coulter) and Danish Medical Society.
Chairmen: Carl-Henrik Brogren and Jørgen K. Lar-
sen
Program:
12:00-12:50 Janet Jansson, Section for Natural
Sciences, Södertörns högskola, Huddinge, Sweden.
Use of GFP to monitor specific bacterial
populations in environmental samples
12:50-13:40 Raphael H. Valdivia, University of
California, Berkeley. Bacterial Genetics and flow
cytometry: Novel approaches to the study of
bacterial pathogenesis
13:40-14:10 Ole Thastrup, BioImage A/S. The
usage of green fluorescent proteins in drug
discovery
14:10-14:30 Pause - Sandwiches/refreshments
14:30-14:50 Lene Martini and Kristian Kirk Jen-
sen, Laboratory of Molecular Pharmacology, Panum
Institute, University of Copenhagen. Green fluores-
cent protein in studies of  7 transmembrane
receptors
14:50-15:10 Bjarke Bak Christensen, Claus
Sternberg, Jens Bo Andersen, Janus Haagensen, and
Søren Molin, Department of Microbiology, Technical
University of Denmark. Applications of GFP as an
in situ marker of plasmid transfer, and microbial
activity in biofilms
15:10-15:30 Bo Normander, Department of
Marine Ecology and Microbiology, National
Environmental Research Institute. GFP as a repor-
ter of bacterial distribution, activity and gene
transfer in the plant environment
15:30-15:50 Pause - Coffee/tea/cakes
15:50-16:05 Solveig Krogh Christiansen,
Department of Plant Biology and Biogeochemistry,
Risø National Laboratory. GFP expression in an
obligate plant pathogenic fungus
16:05-16:20 Uffe Birk Jensen, Institute of Hu-
man Genetics, University of Aarhus. Use of GFP as

UDDANNELSEN I HUMAN-
BIOLOGI

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,

a reporter gene in the study of the efficacy of
non-viral gene transfer to epidermal cells
16:20-16:35 Tine U. Sørensen, Laboratory for
Infectious Diseases 144, Hvidovre Hospital.
Simultaneous use of three different fluorescent
proteins as transduction markers in gene therapy
research
16:35-16:50 Carl-Henrik Brogren and Susana
Alvarez Herrero, Institute of Food Safety and
Toxicology, Danish Veterinary and Food Administra-
tion. Salmonella-GFP in macrophage phagocytosis

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 informa-
tion
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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Annoncer
BOLIG SØGES!
Det internationale Kontor ved KØBENHAVNS
UNIVERSITET søger møblerede værelser  (eller
lejligheder) til udenlandske studerende fra 1.
august eller 1.september i  5 – 10 måneder. Der
skal være adgang til køkken og bad.
Husleje for værelse max kr. 2200 pr. måned.

Kontakt  Lisbeth Damgård, Det internationale
Kontor, Fiolstræde 24, 1., 1010 Kbh. K. Tlf: 35 32
38 97 (ml kl. 10-15).  E-mail: lbd@adm.ku.dk

Med venlig hilsen
Lisbeth Damgård

TRÆSKO SÆLGES!
Hvide træsko små størrelse 39, næsten ikke brugt
- 50 kr.
Dissektionsbestik med ubrugte skapelblade og
masser af handsker -  100 kr.
Kitler, som nye!, størrelse 96 og 108 -  60 kr. stk.

Henvendelse til Jeanette på tlf.: 3828 9747 eller
email:
jeanette.larsen@teliamail.dk

EFTERLYSNING!
Vågnede du op i lørdags med en dunrende hoved-
pine, og kunne ikke helt huske hvad der var sket
aftenen før? Undrede det dig, hvad det var for en
sort læderjakke du havde fået med hjem? I så
fald er det dig jeg søger. Jeg mistede nemlig
denne omtalte jakke i fredags på fredagsbaren.
Hvis du har den vil jeg meget gerne høre fra dig.
Måske er der andre der har set den forsvunde
jakke og så vil jeg også meget gerne høre fra jer.
Jeg savner nemlig min jakke, især da det danske
vejr jo som bekendt er ret lunefuldt. Hvis ikke du
kan komme i kontakt med mig, kan du aflevere
jakken i klubben, og få en trængt studerendes
forårshumør til at stige.
Allan(210)

FADL
DIVERSE INFORMATIONER FRA
FADL�S SEKRETARIAT
Manglende kontingentbetaling til
FADL
Som tidligere oplyst i MOK var sidste betalingsfrist,
vedrørende FADL-kontingentet for perioden l. fe-
bruar – 31. juli år 2000  -  den 24. marts år 2000.
Den 4. april år 2000 er der sendt rykkergirokort ud
til 156 medlemmer, som desværre ikke havde betalt
deres kontingent til tiden. I forbindelse med rykker-
girokortet  er der påført et rykkergebyr på kr. 150,00,
hvilket betyder at det opkrævede kontingent andra-
ger kr. 875,00 kr. Sidste betalingsfrist er fastsat til
den 13. april år 2000. Ved kontingentrestance har
du naturligvis ikke mulighed for at gøre brug af FADL’s
aktiviteter og sekretariatet vil give besked til Vagt-
bureauet med hensyn til kontingentrestance til FADL,
Københavns Kredsforening.

MEDICINFORTEGNELSEN (DEN
LILLE GRØNNE)
I forhold til oplysninger fra YL’s Forlag, vil Vagt-
bureauet modtage Medicinfortegnelsen mandag den
25. april år 2000.
Som noget nyt, vil Medicinfortegnelserne ikke blive
udsendt til alle FADL’s fase 2-medlemmer, men deri-
mod skal du selv sørge for at afhente Medicin-
fortegnelsen, Tidligere har FADL haft en aftale
med YL’s Forlag, men YL’s Forlag har desværre væ-
ret nødt til  at opsige denne aftale, grundet dårlig
økonomi.

PÅSKEFERIE � SEKRETARIATET
Da personalet på sekretariatet afholder påskeferie i
perioden 17. – 19. april år 2000 – vil sekretariatet
være lukket disse 3 hverdage før påske.

I uge 17 fra tirsdag den 25. – til og med fredag 28.
april vil sekretariatet ligeledes være lukket,
da AP og LE er på edb-kursus i FADL’s forholdsvis
nye medlemssystem.. Torben fra sekretariatet vil
lejlighedsvis være tilstede, da der i disse dage også
vil blive afholdt møder i FADL regi. Du har derfor
kun mulighed for at kontakte sekretariatet telefo-
nisk.
Hvis du påtænker, at tilmelde dig Fitness, forsikrings-
ordning, har spørgsmål angående FADL’s overens-
komster eller lignende, er sidste åbningsdag inden
påskeferien fredag den  14. april år 2000.
Vi beklager meget den lange lukkeperiode. I oven-
nævnte perioder, vil sekretariatets telefonsvarer dog
blive aflyttet, så du er meget velkommen til at ind-
tale en besked, hvis du har et akut problem.

Med håbet om god påske !! Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat, Anette og Linda

Vagtbureauet
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.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  3/4-2000 � 9/4-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 3 8 8 7 11 16 10 63
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-23
bestilt 19 15 17 20 22 12 11 116
udækket 0  0 0 1 0 0 0 1 0,8
23-07
bestilt 16 12 15 16 19 17 15 110
udækket 0 0 0 0 1 0 0 1 0,9
ialt
bestilt 38 35 40 43 52 45 36 289
udækket 0  0 0 1 1 0 0 2 0,6
dæknings % 100 100 100 97 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.

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

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN & SERVICECHEFEN
DAGLIG TRÆFFETID:
Gitte: tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-12.00
Caroline:mandag og onsdag kl. 14.00-16.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen
og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændrin-
ger 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

ANNONCER & VB MEDDELER
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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 respirationscenter øst,  RH 3072´s ansvar. Skriv en ansøgning, hvis dette
måtte have interesse. Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. april kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere information fås hos holdlederen Liv Risør tlf. 38 86 69 11

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.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
SØGER
2 nye dialyseassistenter
Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at ar-
bejde i den akutte hæmodialyse på afsnit 2133.
Arbejdet består i at dialysere akutte såvel som
kroniske dialyse-patienter og alt hvad dertil hø-
rer – overvågning af pt., anlæggelse af fistel-
nåle, IV-medicinering, blodprøvetagning, EKG,
stuegang med læge osv.
Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt ar-
bejder vi på lige fod med afdelingens sygeplejer-
sker. Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter
og efterfølgende skal du kunne tage 10 vagter
om måneden, men da vi har dispensation til at
tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke noget
problem. På afdelingens laboratorium foregår en
del forskning og der er gode muligheder for at
skrive OSVAL.

Vi tilbyder
-et alsidigt job
-7½ timers vagter i dag- og aftentimer (ingen
nattevagter)
-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 10 vagter pr. måned
-er sød, rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Lasse
Steen Ravn, tlf. 39 27 25 92
Ansøgningsfrist: Onsdag den 26. april 2000
kl.12.00 på VB
Ansættelsessamtaler: Fredag den 5.maj 2000
på afdelingen.
Efterfølgende planlægger vi juni måned på hold-
møde lørdag den 13. maj 2000 kl.19.00.

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.

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 vagterne
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

Befordring mellem hjem og arbejde
Jeg er blevet opfordret til at erindre om reglerne for befordringsfradrag.

Som FADL vagt får du i nogle situationer udbetalt penge til at dække transportudgifter. Men da disse penge
bliver beskattet, skal du selv sørge for at oplyse om dit eventuelle befordringsfradrag på din selvangivelse.
Sådan er reglerne.

Fradraget beregnes ud fra, hvor langt du har til arbejde (på vagt), og hvor mange dage du har arbejdet
(vagter du har haft)i løbet af året. Det er altså uden betydning, hvilket transportmiddel du bruger.

Der er ikke fradrag for de første 24 km (frem og tilbage, dvs. 2 x 12 km) om dagen mellem hjem og arbejde.
Er den samlede daglige kørsel mellem hjem og arbejde 24 km eller derunder, kan du altså
ikke få befordringsfradrag.

Fradraget opgøres som antallet af arbejdsdage gange et kilometerfradrag pr. arbejdsdag med befordring.

Kilometerfradraget pr. arbejdsdag med befordring er for 1999:
De første 24 km. Intet fradrag
25 – 100 km. 1,39 kr./km.
Over 100 km. 0,695 kr./km.

Hvis flere kører i samme bil, har hver enkelt ret til befordringsfradrag. Ved beregningen af fradraget skal
du regne med den normale transportvej ved bilkørsel, uanset hvilket transportmiddel du rent faktisk
bruger. Desuden skal du regne med den sædvanlige bopæl, også hvis du i en periode af året bor i sommerhus
og derfor har længere til arbejde.

Som det fremgår af ovenstående, går det ud på, at fremfinde hvor mange vagter du har haft, hvor den
samlede transport ud og hjem overstiger 24 km. Hvis du ikke ved, hvor mange kilometer der er til de
enkelte vagtsteder, kan du finde afstandene ved at slå op på www.krak.dk og vælge Kraks Ruteplan. Her
angiver du fra/til og får en ruteplan, der sluttelig angiver aktuelle antal km.

Det fremgår af din selvangivelse, hvor beløbet skal skrives, og også at oplysningerne (selvangivelsen) skal
være skattemyndighederne i hænde senest 1. maj.

Kort og godt lidt ”benarbejde”, men der penge i det!
JeC

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

Vagtbureauet har fået opsat en postkasse til FADL vagternes lønsedler og styrkelister.
Postkassen er opsat ved Kredsforeningens kontor på Panuminstituttet. Det skal understreges,
at postkassen kun må benyttes til lønsedler og 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.

VB MEDDELER
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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/video

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
Ansøgningsfrist: Onsdag den 26. april  2000 kl. 12.00 på vagtbureauet.

IMCC
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)

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). Plad-
serne fordeles efter betalingsdato.
Sidste frist for tilmelding er den 25. april 2000. Til-
melding er bindende, og pengene refunderes kun ved
sygdom, reeksamen eller hvis opholdet ikke kan ar-
rangeres.
Du kan læse rapporter fra tidligere ophold på IMCC’s
kontor.

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

PRÆKLINIK PÅ SJÆLLAND OG BORNHOLM SOMMEREN 2000:

NU SKER DET!
På selveste Skærtorsdag den 20. april klokken
11 er der oprydningsfest på lageret.
Alle er selvfølgelig velkomne. Vi mødes foran
IMCC’s kontor.
Vi ses!

KURSUS I INTERNATIONAL
SUNDHED
Tropemedicin og Hygiejne 2000
Fra den 31. Juli - 25. august 2000, begge dage
inkl., afholdes kursus i International Sundhed ved
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200
København N.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medicinske
studerende efter 7./8. semester samt læger, syge- og
sundhedsplejersker, jordemødre, dyrlæger, tandlæ-
ger, farmaceuter, biologer, antropologer, kandida-
ter fra det samfundsvidenskabelige område samt
ældre studerende fra de nævnte fagområder.

Målsætningen for kurset er at give indføring i teori
og praksis for forebyggelse og sygdomsbekæmpelse i
u-lande, primært for de personer der skal udsendes
til medicinsk u-landsarbejde. I kurset behandles pub-
lic health problemer: sundhedsvæsen, sundhedsplan-
lægning,nødhjælp, generelle u-landsproblemer, her-
under hygiejne, ernæring, økonomi, administration,
infektions- og tropesygdomme, samt disses udbre-
delse, forebyggelse, diagnostik og behandling.
Undervisere er lærere fra universitetet og højere
læreanstalter - nationalt og internationalt - samt
andre personer med særlig indsigt og erfaring i inter-
nationale sundhedsproblemer.
Der udstedes certifikat for gennemførelse af kurset,
dvs. mindst 80% deltagelse.

Kursusansvarlige er Institut for Medicinsk Mikro-
biologi og Immunologi, Københavns Universitet,
IMCC (International Medical Cooperation Comittee),
Afdelingen for International Sundhed og Epidemi-
afdelingen, Rigshospitalet.

I øvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus
omfattende forelæsninger, demonstrationer, gruppe-
arbejde og enkelte aftenarrangementer.
Kurset er under Lov om Åben Uddannelse og gælder
som VKO
Kursusafgift er p.t. kr. 2.000,- for studerende og
kr. 3.500,- for færdiguddannede, inklusive en bog-
pakke til ca. 500 kr. Kurset er gratis for medicinstu-
derende, der dog skal betale de 500,- kr. for bog-
pakken.
Ansøgningsskemaer rekvireres hos kursus-
koordinator.
Ansøgningsfrist er 14. april 2000 og svar om opta-
gelse vil blive tilsendt ca. 3 uger senere. Der optages
max. 80 deltagere.
Kursuskoordinator:
Birgitte Gantriis, B.Gantriis@pubhealth.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Afd. for International Sundhed
Blegdamsvej 3, Bygn. 42
2200 Kbh. N
Tlf. 35 32 76 34
Fax: 35 32 76 29

IMCC (Tropekurset)
Panum Instituttet, Bygning 9 lok. 2.2
Blegdamsvej 3
2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 64 11

DANMARKSPREMIERE PÅ HALV-
GRATIS, SELVBETALT TUR TIL
BRASILIEN!
Det er nu muligt for danske
medicinstuderende at komme til
Brasilien. IMCC-undergruppen Public
Health kan nu tilbyde fem meget
forskelligartede projekter, der alle går
til � The land of Pedro and Bossa
Nova�.
Projekt 1; Tropical Diseases in Brazilian Amazon.
Formålet med projektet er, i samarbejde med lokale
læger, at opnå klinisk erfaring med tropiske syg-
domme, træning i laboratorieforskning og instruk-
tion i diagnostiske teknikker og malariaundersøgelser.
Projektet foregår på hospitaler tilknyttet Federal
University of São Paulo. Kravet for at deltage i
dette projekt er erfaring i tropiske sygdomme (kli-
nisk stud. med.) og et flydende engelsk, spansk eller
portugisisk.

Projekt 2; Rural and Communitary Training on
Primary Health Assistance to Children and Women.
Formålet med projektet er, i samarbejde med lokale
læger, at observere de mest almindelige sundheds-
problemer i Trairi-regionen i nordøst Brasilien og
opnå forståelse for de bagvedliggende årsager. Op-
holdet svarer til et klinisk udvekslingsophold og fore-
går på hospitaler tilknyttet Federal University of
Rio Grande. Projektet kan søges af medicinstude-
rende, som har studeret gynækologi og pædiatri, og
som har et basalt kendskab til portugisisk.

Projekt 3; Centre for Recovery and Nutrional
Education of Malnourished Children.
Projektet foregår i São Paulo og har til formål at
fremme ernæringsmæssig rehabilitering af børn med
dårlig ernæring. Den medicinstuderende indgår i et
samarbejde med læger og fysiologer og lærer at fore-
bygge, diagnosticere og behandle sundhedsproblemer.
Det kræves, at den medicinstuderende har bestået
fysiologi og har et basalt kendskab til portugisk.

VB & INDRE ORGANER
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Projekt 4; Apprenticeship in Brazilian Public Health
System. Projektets formål er at udøve sundheds-
fremmende aktiviteter i lokalsamfundene Natal og
Santa Cruz og i The Maternal-infantile Hospital. Dette
foregår i samarbejde med lokale læger. Projektet er
på tre niveauer afhængigt af studentens faglige ud-
dannelse. På alle niveauer kræves der dog et basalt
kendskab til portugisisk eller nærtbeslægtede sprog
som f.eks. spansk.

Niveau 1: Her kræves ingen forudsætninger.
Niveau 2: Der kræves, at den medicinstuderende har
studeret public health relaterede fag.
Niveau 3: Er tilgængeligt for sidsteårsstuderende.

Projekt 5: Quixote projekt. Formålet med projektet
er at arbejde med gadebørn, hvis miljørelaterede
problemer er vold, narkotika, prostitution mm. Stu-
dentens arbejdsopgaver er div. gadeaktiviteter og
workshops. Der kræves et basalt kendskab til portu-
gisisk.

Til alle projekterne anbefales det, at den studerende
har gennemgået kursus i tropemedicin, som udbydes
på Københavns Universitet i august måned.
Projekterne koster mellem 150 og 400 USD, der
dækker kost og logi. Hvis et eller flere af disse pro-
jekter har vakt din interesse, så kontakt Kristina
Thorsteinsson (stinte@mdb.ku.dk,  tlf. 35556860) el-
ler Morten Tolstrup Larsen (mtlarsen@mdb.ku.dk  tlf.
38333666). Læs yderligere information i PH –
Brasiliensmappen på IMCC-kontoret.

Basisgrupper
PAF, PANUMS
FRILUFTS FOR-
ENING AFHOLDER
OVERLEVELSESTUR.
Har du lyst til at prøve kræfter
med naturen og opleve glæden ved
teamwork, afholder Panums Fri-
luftsforening (PAF) en weekendtur

d. 29. – 30. april. Vi mødes lørdag morgen kl.
08.00 på Panum og er hjemme igen søndag ca.
klokken 20.00. Det bliver en tur med hygge, så
alle kan deltage. Programmet er naturligvis hem-
meligt, men vi kan godt løfte sløret for lidt af
begivenhederne:

-Orienteringsløb
-Primitiv madlavning
-Natløb
-Vandpassage
-Hygge ved bålplads m.m.

Er du interesseret, så kontakt Bjørn Reseke
(bjreseke@mdb.ku.dk, tlf. 28151884) eller Tho-
mas Juul (smeden@mdb.ku.dk, tlf. 20959106).
Prisen bliver kr. 150,- for medlemmer og dækker
alle udgifter for hele weekenden. For ikke med-
lemmer er prisen kr. 200,- og dækker yderligere
indmeldning i PAF. Tilmelding senest onsdag d.
26. april til en af ovenstående. Betaling foregår
til en af ovenstående efter aftale. Tilmeldingen
er først gyldig ved betaling! Maximum antal
deltagere er 18 personer.
Venlig hilsen: Bjørn & Thomas / PAF

Først en tak til alle der dukkede op til mødet den
forgangne onsdag. Indtil nu tæller vi ca. 30 hen-
vendelser og folks interesse og entusiasme for
projektet er yderst værdsat !

Som det fremgår af logoet har vi slået os sam-
men med PAF (Panums Frilufts Forening), hvil-
ket dog i praksis ikke har nogen større betydning
for arrangementer og ture. Blot melder man sig
automatisk ind i PAF ved deltagelse i PUC’s
arrangementer og vice versa, hvormed en meget
større medlems- og interesseskare opnås.

Foråret nærmer sig, Øresund bliver varmere (for-
håbentligt) og PUC er i fuld gang med at plan-
lægge første DYKKERTUR som gerne skulle blive
en grande succes?
Tidspunktet er blevet fastlagt til lør og søn 13.
og 14 maj. og afhængigt af vejr og vind kommer
vi til at besøge et vrag, små fladfisk og måske
endda undersøiske klippeformationer og en nys-
gerrig torsk :-)

ALLE interesserede, nye som gamle, indbydes
derfor til INFORMATIONSMØDE
ONSDAG 12. April kl. 15:00
i Kantinen

Vi forventer en mindst lige så stor flok som
sidst, så kom glade og friske !?
Og selv om du ved du ikke kan tage med på
turen, så kom til mødet. Der er nemlig mange
andre arrangementer i vente...

Yderligere info fås ved at kontakte Puc på
puc@dk2net.dk eller ved henvendelse til Erik
(101) eller Christian (101) på henholdsvis 26184156
og 40111006

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

SATS
Studerendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske elskab

I denne måned får vi travlt. Der er 3 arrange-
menter på tapetet:
19.04.00 klokken 1600, vises RH&acute;s tryk-
kammer frem og der bliver fortalt om CO- og
cyanidforgiftinger og behandlinger af d.o.
Ingen ved rigtigt hvor trykkammeret ligger, så
vi sætter plakater op i Teilum og på Panum, så I
bliver guidet ned i kældrene.25.04.00 klokken
1600, kommer Lars Bo Svendsen, der er mave-
tarm-kirurg, og fortæller om abdominaltraumer.
Det foregår i auditorie E på LKF (Teilum).

01.05.00 klokken 1700, skal man vælge mellem
1. maj i Fælledparken og et spændende foredrag
med Peter Cook. Dr. Cook er australier og bru-
ger 1&frac12; time af sit 2-dages ophold i Dan-
mark til at fortælle om traumebehandling i
Australien og USA. Peter Cook er intensivlæge
og det har han været flere steder i verden. 1. maj
vil han være at finde i RH&acute;s auditorie i
opgang 93 (de gamle bygninger)
Så vælg foredraget frem for Fælledparken og
undgå hovedpine 2. maj.

Alle foredragene er gratis for medlemmer, mens
ikke-medlemmer skal betale kr. 10,-.

Med venlig hilsen
SATS

DEBAT FORUM FOR STUDERENDE
Læger Med Grænser har nu oprettet et debatforum for de medicinstude-
rende på
www.laegermedgraenser.suite.dk
Ordeet er frit, men det er overvejende meningen, at de studerende her kan
diskutere studierelevante ting, komme med gode råd til hinanden, ris/ros
af  de forskellige afdelinger osv osv. I denne tid, hvor lodtrækningsnumrene
bliver fordelt, kan det også være aktuelt at få disse lagt ud, så fordelingen
på landsbasis kan ses.
Debatsiden bliver forhåbentligt også læst af andre end de studerende, i hvert fald vil vi selv kaste et blik
på den i ny og næ for at se om der er
noget vi færdige læger kan hjælpe Jer med - det er desværre overvejende sandsynligt, at vi har været ude
for de samme problemer som I har.

God fornøjelse LMG

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 4 • 12. 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

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 4. april kl. 16.00

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Kemi
5. Røgfrit Panum
6. Fællesrådsmøde
7. Eventuelt

1. Formalia
Jens-Ulrik var dirigent, Bue referent.
Punkt 4 og 5 blev flyttet til mellem punkt 1 og 2
af hensyn til de gæster der deltog i mødet.
Desuden blev punkt 6 strøget, til gengæld blev der
indføjet et nyt punkt 6: Studienævnsmødet.

2. Nyt fra semestrene
Der var kun nyt fra:
6. sem.: Der er problemer med hensyn til
lærebogen, idet Berne & Levy er officielt
anbefalet, også ved forelæsningerne, mens
eksaminatorielærere og andre anbefaler Finn
Michael Karlsens bog, som også er det eneste sted
alle formlerne står.

3. Meddelelser
· Makroskopisk spotsal: Salen lukker og de

studerende bliver smidt ud derfra om aftenen
med det argument, at vinduerne ikke bliver
lukket som de skal. Der var enighed om at
det ikke kan være rigtigt, især eftersom
fysisk udvalg tidligere har bevilget penge til
nogle vinduer, der ikke kan åbnes udefra,
selvom de står på klem. Desuden gør det
fortsat store optag, at det er umuligt for alle
at spotte i dagtiden. Problemet ville blive
taget op i studienævnet.

· Biblioteket: Sagen om forskningsbiblioteket,
hvor de studerende pt. angiveligvis ikke må
opholde sig, ville blive taget op på
studienævnsmødet torsdag d. 6/4.
(På studienævnsmødet informerede Poul
Jaszczak om, at han ville blive holde møde
med dekanen om emnet).

· Adresseliste: Bue informerede om, at alle
deltagere i fællesmøderne i Det Medicinske
Studenterråd fremover vil blive inkluderet
på den adresseliste, der ligger på rådets
hjemmeside (som kun kan ses internt på
Panum). Hvis man vil have sin email med,
kan man skrive den på, og så vil man
fremover modtage nyt fra andre i MSR når
der bliver mailet rundt, fx mellem MOK-
udgivelser. Hvis man også vil have sin adresse
+ tlf. nr. med, kan man også skrive det på.

4. Kemi
Hans Sjöström fra Institut for Medicinsk Biokemi
og Genetik, som er formand for 1.-2.
semesterudvalget  til udarbejdelse af den nye
studieplan, kom til mødet og fremlagde forslaget
til udformingen af faget Kemi på den ny studieplan

som det ser ud nu. Der var generelt stor tilfredshed
med forslaget, som overordnet går ud på at drage
de klinisk relevante sider af kemien længere frem
end de er nu. Endvidere skal det integreres med
kurset i basal human biologi på første semester.
Der var nogle forskellige spørgsmål:
· Der blev spurgt til den fremtidige eksamen,

og Hans Sjöström forklarede hertil, at planen
er at den skal udarbejdes af fysiologer,
biokemikere og andre med en mere
fremadrettet indgang til kemien, i
modsætning til nu, hvor eksamen formuleres
af kemikere. Desuden skal der laves nye
opgaveeksempler til brug i undervisningen
således at studenterne kan forberede sig
tilstrækkeligt.

· Med hensyn til adgangskrav blev der spurgt
om man også fremover vil kunne få merit
(altså blive fritaget) hvis man har A-niveau
i kemi, nu hvor faget bliver integreret med
kurset i basal human biologi, og især
indholdet af organisk kemi styrkes. Hans
Sjöström havde ikke umiddelbart noget svar
herpå, og det blev taget med i studienævnet
torsdag.
(På studienævnsmødet blev det nævnt, og
studieadministrationen har endnu ikke taget
endegyldigt stilling til problemet, men det
er sandsynligt at det ikke fremover bliver
muligt at blive fritaget for kemi med A-
niveau fra gymnasiet. På både fællesmødet i
MSR og studienævnsmødet blev der fra
studenterside gjort opmærksom på, at man
bør informere kommende studerende om
dette tidligt, så de ikke lader sig narre af
hvad de måtte høre fra ældre studerende,
erhvervsvejledere m. fl.)

Hans Sjöström takkede og ville arbejde videre udfra
MSR’s postive indstilling. Han benyttede endvidere
lejligheden til at spørge til forelæsningerne i tidlig
almen medicin på 1. og 2. semester, idet han havde
planer om at inkorporere disse i basal
humanbiologi-kurset under de relevante
organsystemer, fx fibromyalgi under muskler osv.
Det var der opbakning omkring, da disse
forelæsninger i den eksisterende form er lidt
”tynde” og indeholder lige lovlig mange
gentagelser.

5. Røgfrit Panum
Pontus Westerström og Rikke Møller Pedersen
holdt oplæg om rygning, bla. om hvordan man
kan få en rygepolitik alle kan leve med, på en
positiv vis som fx på Bispebjerg Hospital, og om

at vi som kommende læger bør sætte et godt
eksempel mm.
Der var bred enighed om at det er et prisværdigt
projekt, og der var mest uenighed om hvordan
der skal arbejdes videre, især når der ikke er så
mange penge til rygerum og lignende. Der var
enighed om, at Det Medicinske Studenterråd vil
arbejde for et røgfrit Panum på længere sigt. Der
var uenighed om hvad projektet skal kaldes, men
en afstemning gav resultatet 14:5 i favør af at
kalde det ”Røgfrit Panum”.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der bla. skal
planlægge en strategi, evt. lave en spørgeskema-
undersøgelse mm.

6. Studienævnsmødet
På studienævnets dagsorden var bla.
eksamensdatoer for efterår/vinter 2000-2001. Der
var ønske om at få flyttet datoerne for mundtlig
anatomi I og II, således at de kunne afvikles
mandag-fredag, bla. af hensyn til læsemakkere.
Desuden var eksamen i fysiologi på 6. placeret
den tirsdag 2. januar 2001, og den ønskedes flyttet
til onsdag den 3/1, selvom dette er dagen inden
integreret eksamen. Man ville dog prøve at få
integreret flyttet til fredag eller senere.
(De nævnte ønsker blev nævnt på
studienævnsmødet. Det kan dog ikke lade sig gøre
at flytte integreret fordi det kommer for tæt på
syge/re-eksamen.)

7. Eventuelt
Intet at bemærke.

Næste møde
Da MOK ikke udkommer i næste uge, skal vi allerede her
gøre reklame for næste møde:

Der indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 25. april kl. 16.00

Mødelokalet, 1.2.15
Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelser
4. Opfølgning på projekter, derunder Røgfrit Panum
5. Studienævnets dagsorden
6. Eventuelt

Hvis du har andre emner, så mail dem til Bue Juvik
arcus@mdb.ku.dk – så kommer de på.

Der er som sædvanlig Kaffe, the, kage og indflydelse på
dit studie!

MSR
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FUNDAMENTALISMEN TRUER
PETER LA COUR beskriver det naturvidenskabelige
verdensbillede som en religion. Beskrivelsen var i
forrige mandags Information (d. 3/.4.), og han giver
stof til eftertanke til alle medicinstuderende.

I bagklogskabens skærende klare lys
Med god ret tager Peter L. C. fat på den moderne
naturvidenskabs tendens til at afvise og ligefrem
håne tidligere forklaringer på naturens luner: “Så-
dan har det altid været - viden har erstattet tro.
Men der er intet, der tyder på, at man i fremtiden
ikke vil ryste på hovedet af vores viden i dag og
overbærende afvise det som ‘noget man troede på
dengang’. Det gælder ikke mindst det naturvidenska-
belige verdensbillede, der i den vestlige verdens stor-
byer er blevet en væsentlig trosform og religion.”

Tankekontrol
Peter L. C. beskriver videnskabsmændenes verden
som et fasttømret kirkesamfund, og han lægger især
vægt på de umulige forhold for dem, der prøver at
tænke ud over de vante rammer. “Særlige organer
sikrer, at det kun er den rette lære fra kirkeråd og
synoder, der kommer frem, og at uønsket lære hol-
des nede. Disse organer kaldes også forskningsråd og
fondsbestyrelser.” Måske er det årsagen til, at de
seriøse alternative behandlingsformer har så svært
ved at komme på tale i lægelige kredse - med mindre
de underkastes 3. grads forhør i Sundhedsstyrelsens
hemmelige kældre.

De ekstreme
På mange områder har naturvidenskaben måttet gøre
op med det kristne verdensbillede for at komme frem
med sine nye teorier og fysiske systemer. Men nogle

videnskabsfolk har næsten haft som mission at tilba-
gevise al det, der ellers ikke passer ind i systemerne.
Peter L. C. skriver: “Fundamentalisterne hylder gerne
denne ekstreme religionsform: Reduktionismen, der
lærer, at vi i virkeligheden bare er molekyler. Alt
har en fysisk forklaring. Ære være de hellige ato-
mer.” Det ulykkelige ved fundamentalisterne bud-
skab er, at det er så simpelt at bekende sig til.
Derfor er vi efterhånden vænnet til kun at søge for-
klaringer inden for de discipliner, vi indlærer i sko-
len. På trods af, at naturvidenskabens egne vidunder-
børn (fx Madame Curie og Niels Bohr) netop først
blev vidunderlige, da de søgte de underlige løsninger
og forestillede sig ubegribeligheder så som radioak-
tivitet og kvantemekanik.

Nutidens nonneskole
I beskrivelsen sammenligner Peter L. C. laboratorier
med sognekirker og forskningscentre med domkirker.
Det er fristende at udvide begreberne for at se, hvor
medicinstudiet har sin plads. For den umiddelbare
sammenligning må blive noget i stil med fortidens
nonneskoler. Et sted, hvor en udvalgt skare oplæres
i en fasttømret tradition under strengt opsyn. Den
største forskel i forhold til vores studie er, at der i
nonners uddannelse lægges stor vægt på besværlige
begreber som ydmyghed og barmhjertighed.

The Cell - et religiøst manifest
Men lidt ånd har vi da. For tiden slider jeg mig
gennem de hard core naturvidenskabelige fag inden
for cellebiologien, og den store mængde viden kan
virke skræmmende. Men sjældent har jeg mødt så
mange passager i en lærebog, hvor skribenterne må
gætte, formode og antage sig til en form for konklu-
sioner. Flere steder må man læne sig tilbage og lade

Debat
sig fascinere af kroppens utrolige mekanismer; hvor
videnskaben måske kan forklare et hvordan, men
hvor det mest interessante er hvorfor. Og når man
endelig søger meningen, intentionen, bag fx DNA-
molekylet, bevæger man sig ind i de rene tros-
spørgsmål.

Grå leverpostej
Som altid skal man passe på ikke at falde i én be-
stemt grøft. Man bliver nødt til at finde en gustengul
middelvej; men man må også søge ud i vejkanterne,
hvis man vil finde lidt af de spændende krydderier.
Ellers er der alvorlig fare for, at ens holdninger
bliver så smagløse og uinteressante som grå leverpo-
stej.

Får for meget
I Information afslutter Peter La Cour sin religions-
historiske analyse af videnskaben således: “Men vir-
keligheden er for righoldig og mangefacetteret til,
at nogen kan tage patent på den. Problemerne i
ethvert verdensbillede opstår dér, hvor fundament-
alisterne får for meget at skulle have sagt”.

Jeg vælger at slutte med et lille citat om os og den
meget store verden:

“Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du stadig husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?”
(Sl. 8)

Dan Brun Larsen, Hold 404

Next Stop Serbiens Sundhedsgrupper  i Århus og København har siden
efteråret arbejdet på at skabe kontakt mellem folk i sundhedssektoren i Serbien
og Danmark. Målet er, at danskerne drager til Serbien til sommer, og at serberne
besøger os i 2001. Projektet kræver en masse aktive mennesker med gode idéer
- og gerne medicinstuderende , der har lyst til at møde bl.a. serbiske kommende
læger og høre, hvad de har at sige om det billede, som de vestlige medier tegner
af den serbiske befolkning og meget andet...

Vi tager til Serbien i uge 32 + 33 (august 2000), og vores plan er at besøge
følgende institutioner:

�Public Health Institute i Beograd
�Et bombet hospital
�Medicinske studenterorganisationer
�Flygtningelejre
�Børnehjem
�Det serbiske sundhedsministerium

Vil du med? Høre mere om Next Stop Serbien?
Kontakt:

Ole (stud. med.): 86 14 60 85, e-mail: kirole@mail1.stofanet.dk
Bent (medicoingeniør): 44 94 15 22, e-mail: bentgb@hotmail.com

Next Stop Serbien  er en invitation til alle - sportsklubber, fagforeninger, gøglertrupper, ungdomsskoler, skakklubber,
studenterorganisationer, IT-nørder, elevråd og alle andre foreninger, grupper eller enkeltpersoner - der har lyst til at
dyrke deres interesser i fællesskab med serbere, og på denne måde medvirke til at bryde isolationen. Vi vil ikke
forsøge at genopbygge Serbien efter krigen. Men vi vil genopbygge tilliden mellem mennesker i Danmark, Norden,
Europa og Serbien. Det som tilsyneladende ikke kan løses ad politisk vej, vil Next Stop Serbien hjælpe til med ved at
bygge bro mellem almindelige serbere og danskere. Dette vil vi forsøge at gøre ved, at grupper af danskere tager til
Serbien i august 2000 for at mødes med tilsvarende serbiske grupper. Året efter inviteres serberne så til Danmark.

Next Stop Serbien er inspireret af 80'ernes Next Stop bevægelse, der kulminerede med Next Stop Sovjet i 1989. Her
drog i alt 5000 danskere - primært unge - til Sovjetunionen og mødtes med ligesindede sovjetiske unge. Danske unge
fra skoler, sportsklubber, foreninger, arbejdspladser og mange andre steder, hvor unge mødtes, deltog i mere end
100 forskellige projekter - som en masse små møl, der åd sig igennem jerntæppet.

Jerntæppet er væk, men 90'ernes krige på Balkan har efterladt fortvivlelse, vrede og splittelse. Fastholdes
isolationen, vil bitterheden og frustrationerne vokse. De seneste års udvikling på Balkan har her i Vesten kollektivt
placeret serberne i skurkerollen. Man har hørt meget lidt til de NGO'er og græsrodsgrupper, der har protesteret imod
regimet, oprettet alternative centre, uafhængige medier m.m. Truet både indefra af Milosevic-regimet og udefra af
NATO's bombardementer, har disse grupper forsøgt under meget vanskelige forhold at skabe kimene til et civilt
samfund i Serbien. De er dog i stadigt højere grad blevet afskåret fra at komme i kontakt med verden uden for på
grund af sanktioner, visumtvang og den generelle fjendtlighed over for serberne.

Vi lærte af Next Stop Sovjet, at fordi regeringerne er fjender, behøver befolkningerne ikke også at være det.
Storpolitik er for stort til politikerne alene - derfor er befolkningerne nødt til at blande sig, at mødes om alle mulige og
umulige aktiviteter. De enkelte projekter kan dreje sig om hvad som helst - kun fantasien og lysten sætter rammerne.
Next Stop Serbien bæres af frivillige og formes af dem, der er med.

Next Stop Serbien-projektet skal baseres på lave omkostninger og privat indkvartering. Danskerne finansierer selv
deres rejse og ophold, mens serbernes genbesøg søges dækket via fonde.

Du kan læse mere om Next Stop Serbien på netsiden: www.nextsto p.dk

DIALOG
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KAMMERATER FOREN JER!
I anledning af 1. Maj holder FADLs Røde Baroner endnu engang et storslået morgenmadsarrangement i studenterklubben.
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

_______bid ________ riv _________ flå ________ flæns ______ 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!

SIDSTE ÅR ER LÆNGE
SIDEN....

...MEN GENSE LIDT AF
STEMNINGEN PÅ DE RØDE

BARONERS
HJEMMESIDE...

http://www.fadl.dk/kkf/kkf-
opbygning/baron.html

Og vinderne er...
FADL

Vi har tidligere i MOK fortalt at vi har
haft en konkurrence for
medlemmerne med henblik på at få
flere til at gå over til PBS.

Ved lodtrækning blandt medlemmerne
der var tilmeldt PBS fandt vi 10
vindere, der kunne vælge mellem kr.
500,- kontant eller et 3 måneders
medlemskab af Form & Fitness til en
værdi af kr. 795,-.

Anders Toft fra KKR's bestyrelse
overrakte de glade medlemmer deres
præmier.

Vi afholder igen en lodtrækning i
nærmeste fremtid, så skynd dig at blive
tilmeldt PBS, så du kan deltage i næste
lodtrækning.


