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Her er MOK-
redaktionens
traditionelle
venstrehåndsnisser (2
stk. er dog lavet med
højre.
Gooooood juuuuul!
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2100
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i
følgende 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
institutter 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 læse-
værelse.
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:
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Denne redaktion
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Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55, 35
32 70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk grund-
kursus, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32
70 93 (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver)
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Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44
36
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I det forgangne semester blev 8 studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt
var også studerende som ikke opnåede dispensa-
tion til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun
undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamens-
forsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde
for at dispensation kan gives. Du skal derfor være
sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du
kaster dig ud i dit 3. forsøg.

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

��������	���

Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00
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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
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. semester)

�������������

��
��
���������	

	����������������	�	��
Så siger denne MOK-redaktion farvel til det sid-
ste nummer af MOK i dette årtusind. Ja for vi
afslutter rent faktisk det tyvende århundrede i
denne måned, så hvis verden går under er det
faktisk efter dette nytår, men vi vælger at lade
som ingenting.
Vi kan her på redaktionen se tilbage på et seme-
ster der var præget af debatten. Og resultatet
blev en mindre panik her på redaktionen. Vi havde
ikke råd til at trykke det sidste nummer af MOK,
fordi de meget lange debatindlæg forårsagede en
del ekstra sider – og det koster en del penge, at
når bladet forøges med 4 sider. Så mange at vi
reelt har udgivet hvad der svarer til 1½ ekstra
nummer. Men nu har de lægestuderendes fagfor-
ening gået ind og reddet økonomien og garante-
ret, at MOK udkommer i en trykt udgave allige-
vel. Tak FADL.
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Forrige weekend var der to begivenheder i der
var vigtige for os studerende. FADL afholdt lands-
seminar for politikere og Foreningen af Yngre
Læger (FAYL) afholdt deres halvårlige repræsen-
tantskabsmøde. Landsseminaret handlede om hvor-
vidt vores vagtbureau skal være landsdækkende
eller ej. Det ender nok med at blive en realitet i
løbet af de næste 2 år.
Nåh ja, der var jo lige 1,4 millioner kroner der
manglede i fagforeningskassen. Man regner dog
med at næsten alle pengene kommer retur, og så
vil man lige skifte revisoren ud også. Til gengæld
er der blevet sat fokus på vores arbejdsmiljø på
vagterne.
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Når man så ser tilbage på det forløbne år kan man
se en ny studieplan, som er i fuld gang. Admini-
strationen har knoklet med at få den til at køre,
men man kunne da øsnke at de informerede de nye
studerende lidt oftere i MOK. De har til gengæld
kæmpet med en flok forstokkede undervisere, der
har haft overordentlig svært ved at tænke i nye
baner. Man kan sige at de ikke en gang kunne
finde ud i rabatten af den gamle studieplans-
highway. Men med en ny formand for 2. semester-
udvalget, ser det dog lyst ud for det kommende 2.
semester. herfra hilser vi Lars Kayser velkom-
men. Selvfølgelig har administrationen også knok-
let med at få styr på eksamensformerne – men
den debat vil nok fortsætte i en rum tid, inden de
respektive institutter får styr på eksamens-
formerne – både i den gamle og i den nye studie-
plan.
En filmklub der blev voksen. Den gik fra spolefilm
til video. Fra video til surround sound. Og nu er de
ifølge en fra filmklubben blevet ’til en mindre
forstadsbiograf’ – med lidt hjælp fra Tuborgs

Grønne Fond. Nu kan vi glæde os til et semester,
hvor man hver torsdag vil kunne se film i en kva-
litet man ikke kan finde derhjemme. Hvis bare
programmet kan følge trop.
Klubben blev vist mere end festmættet. Fra at
fyre den fuldstændigt af i 69-timer, måtte klubben
sande, at også medicinstuderende kan få for me-
get fest, og måtte aflyse farveladefesten i sidste
øjeblik. Men det var da også tæt på, at klubben
var blevet lukket af fødevaredirektoratet (tidli-
gere levnedsmiddelkontrollen) på grund af for
meget snavs. Men så kom der knofedt, trykluft og
masser af vand – og klubben blev så ren, at selv
den udødelige plakatvæg forsvandt. Det kan de
rigtig gamle klubnisser så sige mauuu over.
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Og når vi så går lidt tættere på i dag kan man
begræde at USA nok har valgt en af de mest lat-
terlige præsidenter  mands minde. En flødebolle
af rang. Nu vil det land gå fuldstændig i hundene
hvad angår fattigdom, miljøsvineri, racisme osv.
osv. Den eneste forskel på Bush Jr. og marionet-
ten Ronald Reagan er, at George Bush Jr. næppe
vil lide af alzheimer i de sidste år af sin regerings-
tid. Jeg tror jeg vil sidestille ham med tv-koncep-
terne på TV-Danmark og TV3.
Til gengæld kan vi snart glæde os over at Robinson
er slut, ser man bort fra at Pernilles Univers nu
har endnu flere ligegyldige gæster hun kan vise
frem i sit ligegyldige Jenny-Jones-wannabe-tv-
show. Ny kan alle vores Sonnyer så gå videre og
sælge ud i programmer som Baren og Big Brother.
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Hvad kan vi så vente os af fremtiden. Jeg vil
hoppe nogen år frem til ca. år 2004. Der forventer
man arbejdsløshed – for læger. Nu har man valgt
at øge optaget over de sidste par år. Fordi der er
mangel på læger. Man har bare glemt at sørge for
turnus og specialepladser til os. Godt nok arbej-
des der for at ændre på forholdene, men med alt
indenfor sundhedssystemet kan man nok først for-
vente et resultat, når der er gået et par år eller ti
med arbejdsløshed. Og så alligevel. Man har jo
glemt at tage højde for det store nordiske optag.
Nordmændene og de rigtig mange svenske stude-
rende. Dem forventer man jo drager hjem igen.
En del gør nok, men selvfølgelig ikke alle. Hvem
ved hvad der vil ske, jeg gør ikke. Os der bliver
færdige i midten at årtusindets første årti går i
hvert fald en tåget fremtid i møde.
Og hvad angår vores fremtidige rettigheder. Så
kan afgørelsen i Plejebosagen give et hint. Selvom
man følger den almindelige praksis, er det allige-
vel lægen der bliver dømt. Er det hvad der venter
os når vi bliver færdige?
De dårlige arbejdsforhold for yngre læger gør ikke
billedet mere positivt. En arbejdsmiljø-
undersøgelse fra Lægeforeningen viser, at en yngre
læges gennemsnitlige arbejdsuge er 41,3 timer.
Deri lægges der 5,3 timers ulønnet arbejde. Hvil-
ket svarer til omtrent 1200 fuldtidslægestillinger

på årsplan. Det er dog kun 18% af alle yngre læger
er utilfredse med deres arbejde – hmmm – for
andre akademikere er der tale om 6% - hmmm.
Men det er jo også kun 47% af de yngre, der er
involveret i klagesager (for praktiserende er der
tale om 77%). 76% af dem kan dog ikke lade være
med at tænke på det at få en klage – men kun 64%
mener at det påvirker deres faglige adfærd. Vi
ordinerer Defensiv Medicin, så er den sag vist ude
af verden.
Det eneste der virker næsten sikkert er at der vil
komme en ny sundhedsminister i 2001…og
20002…og 2003 og så videre.
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Der var en gang to brødre. De ville gerne være
læger og gøre noget godt for verden. Så de tog
søgte ind på universitetet og vupti – så var de
læger. Nu skulle de specialisere sig, og de beslut-
tede sig hver i sær for henholdsvis at blive over-
læge på en skadestue og privat praktiserende læge.
Der gik en del år, og for hvert år der gik, fik
skadestueoverlægen større og større julegaver af
sin bror. For når man har en praksis kan nemt
tjene mange penge. Og så kan man jo have nyud-
dannede yngre læger i turnus i små 6 måneder af
gangen. Det får man et økonomisk tilskud til. Og
de skriver jo recepter og attester og sådan noget.
Så den praktiserende bror fik ca. 30.000 kr. ekstra
om måneden for det arbejde den unge turnus kan-
didat gik og lavede. Og så er det jo ikke noget
problem at give sin bror store gaver.
Overlægen tænkte og tænkte. Overskuddet fra
hans private praksis på det offentlige hospital gik
jo til hus og båd. Men han fik en idé. Alle disse nye
unge turnuskandidater, der ikke vidste noget om
noget, de rendte jo rundt nede i skadestuen og var
meget stressede. De behandlede jo narkomaner
og alkoholikere, og sådan nogle beskidte typer,
som tit var i klammeri med politiet. Og så skulle
der jo skrives politiattester. Sådanne attester får
man jo penge for at udfylde, når man har aflagt sit
lægeløfte.
”Hmmm, hvad nu hvis jeg, i min egenskab af admi-
nistrerende gud, giver ordre til postafdelingen om,
at alle politiattester skal sendes direkte til mig, i
stedet for politiet?”
Det gjorde overlægen så. Og hver gang der ind-
fandt sig en ny politiattest på hans skrivebord, så
kunne han udskrive skadesedlen fra computeren
og udfylde en ny attest til politiet – med sin egen
underskrift – og få udbetalt det dejlige beløb. De
unge turnuslager, som løb forvirrede rundt nede i
skadestuen ville jo alligevel ikke vide bedre.
Og så blev det alligevel jul og den praktiserende
fik en STOR gave af sin overlægebror.
Var det ikke et rigtigt juleeventyr.
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Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage
før den første eksamensdag ved personlig eller
skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved
alle eksaminer skal du være opmærksom på at
udeblivelse eller for sen afmelding tæller som
et eksamensforsøg.

20/�,�0�2-�
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er
fastsat bestemte tidsfrister for beståelse af de
enkelte deleksaminer på studiet.
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest
6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er
begyndt på studiet sommeren 1994 eller senere
gælder det endvidere, at du skal have bestået
kemi og anatomi I senest 2 år efter påbegyndelse
af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået se-
nest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen,
dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga.
dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagel-
sesvist gives dispensation.

-��� -1�,!��3�
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller
som et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et
nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun
undtagelsesvist gives dispensation til at gå til
eksamen mere end 3 gange i et fag.
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Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og
senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være do-
kumenteret med lægeerklæring, dateret i
sygdomsperioden, som skal være eksamens-
kontoret i hænde senest 3 hverdage efter syge-
meldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/
klinisk eksamen skal du samtidig meddele insti-
tuttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de
ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre
senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00.
For sen sygemelding betragtes som udeblivelse,
og tæller som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende no-
terer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-
papiret med dit eksamensnummer og aflever dette
til den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde
den grønne kopi.

�	��	�	���	�	����������""""""

Derefter skal du omgående søge læge, og frem-
sende en lægeerklæring til eksamenskontoret se-
nest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis
du forlader eksamen på grund af sygdom, vil
opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-
men tæller ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er til-
meldt sygeeksamen, men fortsat er syg til syge-
eksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at
omfatte tidspunktet for sygeeksamen.
Lægeerklæringers standardformuleringer: „kor-
tere varighed“ respektive „længere varighed“
gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles på-
gældende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig
eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke

automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved syg-
dom, men at du selv skal tilmelde dig på
eksamenskontoret !
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

�--��� 01�20!1� 4.0�5-/-�
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at
du har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke
har bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse
fra en eksamen giver ikke adgang til reeksamen,
men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10
dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra
skriftlig eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme
tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få
en sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen.
Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen,
hvis du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er
tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er be-
rettiget hertil, skal du selv tilmelde dig på
eksamenskontoret.
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Der er mulighed for reeksamen på alle semestre.
For to fag kan der af tekniske årsager (placering i
forhold til de øvrige eksamensfag) ikke være
reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge del-
eksaminer skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med sam-
let bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til
den mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot
tages med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal be-
stås i samme termin.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og
en skriftlig del, der opfattes som to selvstændige
eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundt-
lig og skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både
den mundtlige og den skriftlige eksamen skal
bestås samme termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er
ikke indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

-��� -1��.��-�
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
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Generelle klager over opgaveformuleringen, re-
lation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvali-
teten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og
skal stiles til eksamenskollegiet i det pågæl-
dende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksa-
mens afholdelse, da der er tradition for at fagene
afholder deres første censormøde ca. 3 dage efter
eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/
kvinder (se MOK), der samler de generelle klager
sammen, og sørger for, at klagerne og svarene
offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel i be-

kendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, generelle klager, så faget kan godt nægte
at svare på en klage, trods henstilling fra studie-
nævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til
at benytte den individuelle klageadgang (se ne-
denfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2
uger efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen
vurderes af censor og eksaminator, og de skal
svare senest 2 uger efter modtagelse af klagen.
Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker at
anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger efter
at svaret er modtaget. Anken skal ligeledes stiles
til Dekanen. Der nedsættes herefter en uvildig
ankekommission bestående af en lærer, to cen-
sorer og en student. De træffer den endelige afgø-
relse, og kan vælge at fastholde karakteren, at
hæve den eller at tilbyde en ny eksamen. De kan
ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen fore-
ligge senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen
og ved sommereksamen senest 3 måneder efter.
Ankenævnets afgørelse er endelig.
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Dette vil være at fortrække for langt de fleste.
Det indebærer, at man undlader at melde sig ak-
tivt til det kommende semester.  På den måde
vedbliver man at være immatrikuleret.  Man kan
deltage i eksamen, såfremt man opfylder
indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU,
såfremt man overholder studieaktivitetskravene,
du er valg berettiget og du kan købe bøger med
studierabat i bogladen. Kort sagt beholder du alle
de rettigheder studerende har, men du følger ikke
undervisning i semesteret. Når du ønsker at starte,
skal du blot være opmærksom på at tilmelde dig
aktivt til semesteret.
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Har du brug for en pause fra studiet, er orlov
måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at
orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine
studiemæssige problemer, og det anbefales der-
for, at du tager en snak med en studievejleder, før
du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på
studie- og eksamenskontoret. Ansøgning om orlov
indsendes eller afleveres ved personlig henven-
delse sammen med fornyelsesdelen af årskortet
til studie- og eksamenskontoret på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked,
dog skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at
du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv
huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til
det ønskede semesters undervisning.
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Studerende kan få orlov efter behov uden tids-
mæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tids-
punkt, hvor universitetet modtager orlovs-
ansøgningen og fornyelsesdelen af årskortet og
for en periode indtil udgangen af det akademiske
år. Orlov gives dog ikke for mindre end 2 måne-
der. Juli og august måned kan ikke alene udgøre
en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når de
eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt
bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun
få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom, barsel,
værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovs-

�������



�
reglerne skal i disse tilfælde søges på studie- og
eksamenskontoret.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret
til at få gentaget den undervisning, som du er
gået glip af.
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En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydel-
sen har virkning fra det tidspunkt, hvor universi-
tetet får meddelelse om, at orloven ønskes af-
brudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovs-
perioden er slut, sender studie- og eksamens-
kontoret årskort til den studerende. Hvis orlov er
givet til den 31. august, og den studerende søger
forlængelse af orlovsperioden ind i det følgende
akademiske år, skal der alligevel indsendes an-
modning om fornyelse af årskort.
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Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen in-
den for uddannelsen. Den studerende mister
valgberettigelse til de styrende organer i orlovs-
perioden. Man kan ikke indstille sig til eller del-
tage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor
man har eller har haft orlov.
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Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt
i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt.
for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Til-
bagebetalingen af statslån og statsgaranterede
studielån skal begynde ca. 1 år efter
orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på
tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget stu-
diet, kan man søge udsættelse med tilbagebeta-
lingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har
fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man hen-
vende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Fre-
deriksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
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Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at
tage vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kom-
mune, men ifølge reglerne kan man kun få bi-
standshjælp hvis man har udtømt mulighederne
for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse stude-
rende, der er medlemmer af en arbejdsløsheds-
kasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til
understøttelse. Hør nærmere om gældende regler
i din arbejdsløshedskasse.
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Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995,
ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det
vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I og 6 år
til fase II inklusive orlovsperioder, uret tikker
altså videre selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødven-
digvis den bedste løsning for dig hvis du har brug
for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed
for at tage semesterfri (se MOK indlæg om dette
emne), for langt de fleste er semester fri nok det
smarteste - så kontakt din studievejleder før du
søger orlov.
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Du skal ikke længere give Matriklen besked om
adresseændringer. De trækker dagligt informa-
tioner fra CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til
en anden adresse end din folkeregisteradresse,
skal du dog give studie- og eksamenskontoret be-
sked om hvilken adresse de skal registrere. Du
skal ligeledes give besked, hvis du senere ønsker,
at de skal bruge din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle
folkeregister underrettet om din adresse, får stu-
die- og eksamenskontoret også oplysninger om
din udenlandske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at
du skifter status fra hjemmeboende til udeboende
eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema,
så din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked
om navneændringer.
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Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.
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Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.
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Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen
i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhæn-
gig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive
accepteret af værtsuniversitet, fremskaffe fag-
beskrivelser etc.). De mere sofistikerede studie-
ophold kan godt tage 1 til 2 år at planlægge. Til
gengæld har de hidtidige ECTS- ophold kun kræ-
vet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet sam-
arbejdet med en lang række europæiske universi-
teter om udveksling af medicinstuderende. Dette
samarbejde eksisterer dog ikke mere. Dog har
partnerne i ECTS programmet forpligtet sig til at
videreføre udveksling i samme form som under
ECTS, så der er tale om mange af de samme
universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat
(9.1.62), Suzanne Andersen eller på universitetets
internationale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kom-
mer fra flere forskellige kasser og er til forskel-
lige formål. Der er derfor også forskellige
ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program man
søger.
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· INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til
hele verden,
ansøgningsfrist: 1. oktober

· ERASMUS - free mover, selvvalgte universite-
ter i EU,
ansøgningsfrist: februar

· SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med
ECTS ophold
ansøgningsfrist: 24. marts

· NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 24. marts.

· KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for
yderligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk ud-
vikling opstår til tider særlige muligheder for at
få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget
i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i ud-
landet, ikke mindst denne proces kan tage en del
tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som
følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels
at opleve en anden del af verden, dels at udvikle
sig fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der
- gør noget ved det !!!!
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· Generel information om internationale anliggen-
der.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

· Informationsmateriale fra div. ECTS-universite-
ter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

· Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
h t t p : / / w w w . s u n d . k u . d k / I n t e r n a t /
nordplusskema.htm

· Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

· Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html
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1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.
Denne reform omfatter alle studerende der er
begyndt på deres første videregående uddannelse
efter 15/3/1988.  Studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse før 15/3/
1988, er som hovedregel ikke omfattet af SU-
reformen.  Enkelte nyoptagne vil være omfattet
af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip sva-
rende til gennemførelse på normeret studietid (77
klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse.
Hvis du tidligere har læst på en anden videregå-
ende uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte
klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip
ved dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt
forberedt til at kunne gå til eksamen.  I stedet
bruger du af dine tildelte klip. I første omgang
bruger du evt de opsparede ekstra klip og herefter
af dine tillægsklip. EKSEMPEL:  Søren har ta-
get vagter og har kunnet framelde 4 klip.  Han
dumper desværre eksamen og bliver forsin-
ket ½ år.  I sidste ende bruger han derfor 2
tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er til-
ladt at være 1 år forsinket – eksamens mæssigt
set før man bliver erklæret inaktiv (og dermed
ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have be-
stået din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke
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på hvor mange år du har læst, men kun på hvor
mange klip du har fået udbetalt. For eksempel
kan man godt blive mere end et år forsinket –
målt i forhold til immatrikulationstidspunktet –
hvis man på et tidligere tidspunkt har sparet klip
op. EKSEMPEL: Søren har dumpet sine 6. sem.
eksaminer Han har nu læst i 4½ år men har
meldt klip fra svarende til 1½ år og har der-
med kun fået udbetalt klip svarende til 3 års
studier. Han har hermed SU til at være yder-
ligere ét år om at bestå sine 6. sem. eksami-
ner.  Stipendiekontoret kontrollerer normalt ikke
om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at
få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip
(skal i så fald udbetales i perioden fra 2 måneder
før fødslen til 6 måneder efter).  Som nybagt far
kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får
barn herefter. Dem kan du også få som dobbelt-
klip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig
og Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere ge-
nerelle spørgsmål er du velkommen til at komme
forbi Studievejledningen. Hvis det er meget spe-
cifikke spørgsmål om hvor mange klip du har brugt
eller der er gået helt koks i det kan du med fordel
kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15
36
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1.Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen se-
nest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæl-
ler det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig
som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så
skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for
at afmeldingen er rettidig.
2.Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det
som eksamensforsøg.
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Vedrørende krav til tentamen i basal humanbiologi
og medicinsk kemi vinter 2000/2001 gøres hermed
opmærksom på, at der på hjemmesiden for basal
humanbiologi findes en opdateret og endelig mål-
beskrivelse for basal humanbiologi på nedenfor
anførte net adresse:
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Der står i lektionskataloget for ny studieordning,
at tilmelding til 2 .sem.
undervisning sker på Studie- og eksamenskontoret.
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Al henvendelse
vedrørende
tilmelding/afmelding af undervisning (på 2. seme-
ster) sker hos Bianca
Houlind - Med.Ana.Ins. 18.1.12
Venlig hilsen Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret
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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
hovedregning 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, hjemme-
opgaver, noter i infopakken og noterne o m
protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd
baglæns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.
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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.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at
du alligevel kan svare på de e f -
terfølgende.
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.

-	�'��	�
	�&������
���	��4
Gruppernes formler og reaktioner skal være ind-
lært, man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er øn-
sket.
Afstemning er ikke altid ønsket.
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Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi
tentamen. Du finder det i skuffen og begynder at
læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhån-
den som du får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjæl-
pende ord om kemitentamen:
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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.

: 
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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, kulhydra-
ter og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler,
reaktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

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

3.Fra efterårssemestret 1995 skal alle have be-
stået kemi for at blive holdsat på 4. semester.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994
eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået
alle eksaminer på fase I efter 6 år.
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Du skal have bestået Basal Humanbiologi samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 15 –16 16 -  19 Maria Salling Rasmussen International vejleder
Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard
Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen AFLYST!!
Fredag 9 – 10 10 – 13 Lone-Emilie Rasmussen AFLYST!!

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzsche
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41
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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 læse-
periode.

Princippet i indlæring af et stort pensum er genta-
gelse med kortere og kortere interval. Følgende
tager 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 allige-
vel. Del nu pensum op således, at I er færdige med
pensum første gang 5 dage før spotten. Brug de
sidste 4 dage på at gennemgå pensum endnu en-
gang med vægt på de ting I har svært ved.  Sidste
dag hænger pensum Jer sikkert 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 tommel-
fingerregel en ugentlig fridag), ellers når I at blive
grundigt trætte af hinanden. Det er rent faktisk
muligt at have et liv under eksamenslæsningen!

I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 ti-
mer om formiddagen og læser individuelt om ef-
termiddagen. Når I mødes; træk lod om hvem der
gennemgår det første spørgsmål for den anden.
Gennemgå derefter skiftevis dagens spørgsmål.
Lad som om I er til eksamen, og indøv den syste-
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Emnekataloget for forårets OSVAL I opgaver kan
fra medio januar 2000 afhentes i kommoden uden-
for OSVAL-sekretariatet, lokale 9.1.41.

Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejle-
der før fordelingen på institutter og afdelinger
har fundet sted! Dette sker som anført i emne-
kataloget i begyndelsen af forårssemestret.

Emnekataloget giver mulighed for at orientere
sig om OSVAL I generelt og for at studere for-
årets emner. Fordeling på institutter og afdelin-
ger sker efter introduktionens første dag, og skal
sikre en retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde
af pladsmangel på de ønskede institutter og afde-
linger.

ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema
med ønskede institutter/afdelinger før der træffes
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Så er det ved at være tid til at tænke på afleve-
ring af OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 23.
juni 2000 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres
sammen med en bedømelseserklæring til vej-
lederen, der sørger for at give det ene videre til
censor, og 1 eksemplar afleveres til OSVAL-
sekretariatet hos Gitte Birkbøll lok. 9.1.41.

Der skal bruges en standardforside til opgaven,
af samme slags som du afleverede til OSVAL-
sekretariatet da du startede din opgave. En sådan
forside kan afhentes i skufferne ved OSVAL-se-
kretariatet på studienævnsgangen, sammen med
bedømmelseserklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge ultimo fe-
bruar. Bedømmelserne vil blive slået op på op-
slagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog
vil studerende der ikke får godkendt opgaven få
besked pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forud-
sætning for indskrivning til 6. semesters eksa-
men.
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Der gives kun lidt eller ingenting for en formel
alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysnin-
gerne fornuftigt.

matiske fremstilling af stoffet (brug evt. oversig-
ten bagest i pensumbeskrivelsen). Når I er fær-
dige 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 spot-
eksamen (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 prøve-
spots 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
minutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den
mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I som
oftest har et præparat til rådighed i forberedel-
sestiden, hvilket er en stor hjælp.
Eksaminatorerne er flinke folk, som er gode til at
trække det I ved ud af Jer.
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Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Fredag 24.11   8 - 17 UTG/CJ
Mandag 27.11 12 - 15 UTG
Tirsdag 28.11   9 - 13 UTG
Onsdag 29.11   9 - 13 UTG
Torsdag 30.11   9 - 12 UTG
Fredag   1.12   9 - 16 UTG/CJ
Tirsdag 12.12   9 - 12 UTG
Onsdag 13.12   9 - 12 UTG
Torsdag 14.12   9 - 12 UTG
Fredag 15.12   8 - 12 UTG
Mandag 18.12 10 - 14 CJ
Tirsdag 19.12 12 - 17 CJ
Torsdag 21.12 14 - 18 CJ
Fredag 22.12 10 - 15 CJ
Onsdag 27.12   9 - 18 UTG/CJ
Torsdag 28.12   9 - 17 UTG/CJ
Tirsdag   2.1 10 - 15 CJ
Onsdag   3.1 10 - 18 CJ/UTG
Torsdag   4.1   9 - 17 UTG/CJ
Fredag   5.1   9 - 18 UTG/CJ
Mandag   8.1   9 - 18 UTG/CJ

UTG: Uffe Trolle Gronemann
CJ: Christine Jensen
Ret til ændringer forbeholdes - check altid opslag på døren til studiesalen.
Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.
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aftale med en vejleder. Der vil ikke blive taget
hensyn til aftaler indgået før den centrale forde-
ling har fundet sted.

Yderligere information om reglerne for OSVAL I
kan læses i emnekataloget - og har du spørgsmål
efter læsningen, er du velkommen i OSVAL-se-
kretariatet.
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers
kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber
tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godken-
des som VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læ-
ger, i rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO,
skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold,
der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekreta-
riatet.
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Ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel tilby-
des et stipendium til et 5-måneders studieophold
med et beløb på 1.100 DM om måneden til en
dansk studerende ved Københavns Universitet i
sommersemestret 2. april til 30. september
2001.
Stipendiet er beregnet til leveomkostninger, ud-
gifter til undervisningsmaterialer m.v.. Stipen-
diaten må regne med at skulle betale ca. 95,- DM
pr. måned i sygesikring. Stipendiaten kan søge
om kollegieværelse, hvor den månedlige husleje
(uden forplejning) beløber sig til mellem 250,- og
350,- DM om måneden. Der ydes et mindre rejse-
tilskud til stipendiaten.

En forudsætning for at komme i betragtning er, at
man har mindst 2 års normerede studier bag sig.
Færdige kandidater kan ikke søge, da stipendiet
ydes som led i en studerendes igangværende stu-
dier ved Københavns Universitet. Foretrukket
bliver studerende på 4. semester og senere studie-
trin til følgende fagområder: Humaniora, teologi,
jura, samfundsvidenskaberne, matematik, og na-
turvidenskaberne. Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel er en internationalt anerkendt
forskningsinstitution inden for især samfundsvi-
denskaberne, humaniora og forskellige naturvi-
denskabelige områder, specielt oceanografi. An-
søgere skal beherske og kunne dokumentere kend-
skab til tysk.

Ansøgningsskemaet skal vedlægges:
· Forhåndsgodkendelse fra eget studienævn
· Motivering for ønske om at studere ved

universitetet i Kiel
· Projektbeskrivelse/studieplan for ophol

det ved universitetet i Kiel
· Karakterudskrifter
· 2 lærerudtalelser fra eget fag
· Dokumentation for tyskkundskaber.

Ansøgningsskema og forhåndsgodkendelse udfor-
mes på dansk. Motivering, projektbeskrivelse,
karakterudskrifter, 2 to lærerudtalelser og doku-
mentation for tyskkundskaber skal være udformet
på tysk. Dog kan karakterudskrifter på engelsk
accepteres.
Ansøgningsskema (dansk standardskema) skal re-
kvireres ved Det internationale Kontor, Fiolstræde
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Under henvisning til tidligere opslag for Kultur-
aftalestipendier 2001/2002 til en række lande, ind-
kaldes herved ansøgninger til sommerstipendier
til deltagelse i fortrinsvis sprogkurser i en række
lande i sommeren 2001. Sommerkurserne er for-
trinsvis beregnet for studerende. For at søge gen-
nem Københavns Universitet skal man være ind-
skrevet som studerende.

Tyskland (Hochschulsommerkursstipendier,
DAAD): Ansøgningsfrist: Tirsdag 23. Januar 2001.
Er opslået særskilt i universitetsaviserne.

Israel og Italien: Fristen for ansøgning til stipen-
dier til sommersprogkurser i Israel og Italien i
2001 er udløbet.

Holland og Belgien: Sprogkurser i Holland og
Belgien tilbydes direkte til de universiteter, hvor
der undervises i nederlandsk. Studerende ved
Københavns Universitet bedes rette henvendelse
til: Institut for Tysk og Nederlandsk, Njalsgade
80, 2300 København S, tlf. 35 32 81 56, fax 35 32
81 71.

Med ansøgningsfrist onsdag 7. februar 2001:
Bulgarien - 4 stipendier (2 i Sofia og 2 i Veliko
Turnovo)
Grækenland - 2 stipendier
Polen - 7 stipendier (i Warszawa, evt. i Krakow)
Portugal - 2 stipendier
Rumænien - 3 stipendier

24, P.O.B. 1143, 1010 København K, tlf. 35 32 39
02/35 32 38 96 kl. 10-15.

Efter prioritering vil den udvalgte studerende vil
modtage et særligt tysk ansøgningsskema, som
skal udfyldes og returneres til Det internationale
Kontor tillige med 2 pasfotos til videre behand-
ling. Ansøgning med alle bilag indsendes til Det
internationale Kontor senest 9. januar 2001. Hvis
enkelte bilag mangler, skal dette være angivet
med oplysning om forventet tidspunkt for frem-
skaffelsen.

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard

Rusland - 6 stipendier (for russiskstuderende) (ved
Pushkin Instituttet, 15.07.-15.08)
Slovakiet - 2 stipendier
Spanien - 5 stipendier (ved Escuela de Verano de
Madrid).(NB- man skal have spansk som fag)
Tjekkiet - 3 stipendier
Tyrkiet - 2 stipendier (Ankara eller Istanbul, start
juli)
Ungarn (sprog, Debrechen og økonomi. ) - 3-4
stipendier
Østrig - 2 stipendier (tysk sprog, literatur og
kultur, musik og bildende kunst).

Ansøgningsmateriale, der er identisk med mate-
riale udleveret til ansøgere ved tidligere opslag
vedr. kulturaftalestipendier 2001/2002 (til længe-
revarende ophold), kan fås ved Det internationale
Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010 Køben-
havn K, tlf. 353 23902/353 22918, fax 353 23900,
e-mail: bep@adm.ku.dk

Ansøgninger skal afleveres til Det internationale
Kontor på ovennævnte adresse i overensstemmelse
med de angivne frister overfor.

De enkelte landes kursusbrochurer forventes først
at foreligge i løbet af foråret 2001. Interesserede
bedes rette henvendelse herom direkte til CIRIUS,
som er den instans der står for den endelige ud-
vælgelse. Adressen er: CIRIUS, Hesseløgade 16,
2100 København Ø, tlf. 33 95 70 62/63, fax 33 95
70 01.

Med venlig hilsen
Elin Kibsgaard
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The role of epidemiology when setting public health
goals:
Diet, physical activity and obesity.

Tid:   Den 8. februar, 2001
Sted: Rigshospitalet, Auditorium I, bygning 44,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Mødet er åbent for alle og deltagelse er gratis.
Program kan ses på http://www.ipm.hosp.dk/
seminar.html eller rekvireres på tlf. +45 3338 3866
eller e-mail: bb@ipm.hosp.dk
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Jeg savner fryd og gammen!
Oh, at tage sig sammen......
Hvad er det der skjalder?
Det er læsesalen der kalder
Måske ses vi ,måske gør vi ikke
jeg har ihvertfald fået hikke,
men det af at ligge
på min ryg og kigge
efter månen, som bare ikke er der
så jeg ligger bare og fjærter
men det er da også godt
sålænge intet bliver vådt.
I´m looking for the moon
Optimistic at noon
but that´s the way I am
lortelort and damn        I don´t really mind it
that I can´t find it

If I could, I wouldn´t læse
men i stedet få en lang næse.
Så månen den må vente
men jeg vil den hente
måske til næste år
hvis jeg har fået bedre kår..
Og mindre hår
og tykke lår
og ulækre sår
Hmmm...
maybe I should look now
But I just don´t know how!!
Oh sweet Sunday moon
please come soon

Christina 12. sem.
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Stort dilemma
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Fællesmøde
Tirsdag den 12. december kl. 16.00
i mødelokalet 1.2.15
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Studieplan- noget nyt?
5. Fysiologiøvelser
6. Studenterrådsdag i januar
7. Bogmarked i februar
8. Studienævnsmødet
9. Eventuelt
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ad 4 - Studienævnsmødet
Studienævnets dagsorden gennnemgås (foreligger
ikke i skrivende stund), og interessante emner
tages op.

ad 5 - Fysiologiøvelser
På mødet den 21/11 drøftede vi kort fysiologi-
øvelserne og brugen af forsøgsdyr. Det blev da
besluttet at tage punktet op på næste (dvs. dette)
møde, med skriftligt oplæg fra en af dem der tog
emnet op. Så det gør vi altså nu…

ad 6 - Studenterrådsdag
Vi har før holdt en dag inden semesterstart, hvor
vi under hyggelige former snakkede løst og fast

om det kommende semester og emner vi ikke
plejer at have tid til at komme til bunds i mm. Vil
vi holde en sådan dag, og hvornår skal den være?

ad 7 – Bogmarked
Vi skal lægge en dato, og der skal skaffes frivil-
lige…

Alle er som altid mere end velkomne, alle har
stemmeret, og alle har noget at sige.
Kaffe, the og kage – dette sørger Mads for.
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til forskningsprojekt 1-2 gange ugentligt ca.
2-3 timer/dag på reumatologisk afdeling H.
Varighed: Fra ca. 15/12 til 1/6-2001.
Der er tale om et behandlingsprojekt med
antistof infusion til leddegigt patienter.
Timeløn: 125 kr./time. Krav: Mindst 7. seme-
ster studerende, erfaring med observation af
patienter fra SPV-vagter eller lignende nød-
vendigt. Erfaring med blodprøve tagning en
fordel.

Skriv nogle få linier om dig selv til:
jn05@bbh.hosp.dk eller Afdelingslæge Jesper
Nørregaard, Reumatologisk afdeling H, Bispe-
bjerg hospital , 2400 NV
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Vi har fået indleveret en pose med Musik
CD’er, så hvis du mener at de mangler i din
samling, så kontakt vagterne på Medicinsk
Databehandling. Du kan få den udleveret, hvis
du kan fortælle hvilke CD’er posen indehol-
der.

M.V.H. Vagterne.
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-få julestemningen ind via cochlea

 Torsdag den 14. december kl. 20.00 afhol-
der Panumkoret for 4. år i træk julekoncert i
Rundetaarns Bibliotekssal. Programmets
første del afspejler det repertoire, som koret
har arbejdet med dette semester. Temaet har
været nyere klassisk og rytmisk musik. Der
synges bl.a. værker af Duruflé, Britten, ud-
drag af Leonard Bernsteins „West Side Story“
samt ABBA Capella, der er et potpourri af 8
af de mest populære ABBA-sange. Koncertens
anden del består af julemusik, både kirkelige
og verdslige satser.
 Panumkoret består af 42 studerende, hoved-
sageligt medicinere, og begyndte for 7 år si-
den på Panum Instituttet. Koncerten dirige-
res af Panumkorets faste dirigent siden 1996,
Gorm Larsen, og akkompagneres på klaver af
Mads Strandgaard, som er fast pianist for Det
Danske Drengekor.

 Billetter til koncerten sælges til 40,- og er
sat i forsalg fra Rundetaarns indgang. Det
anbefales at købe billetter på forhånd, da der
er begrænset plads i Bibliotekssalen.

 For yderligere oplysninger, kontakt kontra-
bas Mads Aage Kristensen, tlf.: 36 91 12 01 /
maage@mdb.ku.dk.
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...lader det hermed være vitterliggjort
at næste møde finder sted onsdag d. 13
december i det herrens år 2000.
Nærmere tid og sted bliver kundgjort via
Email snarligt.
I øvrigt skal der lyde en stor tak for weeken-
dens
fornøjelige eskapader, fjollede såvel som
meget fjollede.

Il Duce
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Vi kan bruge raske unge mænd. Donorer må
være indstillet på at blive testet for smit-
somme sygdomme (blodprøver) i den periode,
hvor de afleverer sæd til sædbanken.
Udgifter til transport mm. honoreres med 300
Kr pr. prøve. Der udvises naturligvis fuld di-
skretion.

Kontakt venligst Frederiskberg Hospital, gy-
nækologisk kliniks laboratorium 38 16 34 38,
hverdage kl.12-13, hvis du er interesseret.

September 2000
Fertilitetsklinikken,
Frederiksberg Hospital
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Flexibel Fred, næsten nyt, pris:4750.-
To anatomiplakater,muskel og
knogle,pris:250.-

Ring 26716237
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Til projekt vedrørende sammenhængen mel-
lem knoglecellers kommunikation og udvik-
lingen af osteoporose, søges en medicin- eller
humanbiologi- studerende eller lign. til
fuldtidsforskning i ét år.

Projektet udføres på Klinik for
Osteoporoseforskning på Hvidovre Hospital.
Du vil under supervision få ansvaret for udfø-
relse af en selvstændig del af ovenstående
projekt, hvor mekanismerne for kommunika-
tionen mellem knogleceller undersøges.

Arbejdet indebærer oplæring i cellebiologiske
og molekylærbiologiske teknikker, såsom
celledyrkning, PCR, proliferations assays, vi-
deo/calcium imaging m.fl.. Endvidere vil du
komme til at deltage i udtagelse af knogle-
marv fra forsøgspersoner til isolering af knogle-
cellerne.

Som afslutning på projektet vil du komme til
at fremlægge resultaterne af projektet ved et
større videnskabeligt møde. Endvidere er du
sikret at blive medforfatter på mindst én (evt.
flere) publikationer i internationalt anerkendte
videnskabelige tidsskrifter.

Du kommer til at arbejde sammen med såvel
læger, laboranter, biokemikere som andre stu-
derende.

Ansættelsen er fra 1. februar 2001. Lønnen
udgør kr. 7.500,- pr. måned.

Hvis du er interesseret bedes du henvende dig
til

Læge Niklas Rye Jørgensen
Klinik for Osteoporoseforskning
Afsnit 545
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon 36 32 32 32 eller 36 32 35 97
Email: niklas@dadlnet.dk


������	

�

Har du fået turnus i københavn eller omegn
og skal vente på en plads, -men i virkelighe-
den   gerne vil i gang hurtigst mulig…. Så byt
med mig.. Turnusplads i Nakskov på kirurgisk
afdeling med start 1. marts 2001 haves og
plads i København eller omegn ønskes.
Kontakt Lisbeth på : 35381531 eller 26841531.
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Dette er et subjektivt referat, skrevet af
Christianne Eickhoff, som er nyvalgt i KKR – Kø-
benhavns Kredsforenings Repræsentantskab.

Tilstede kl. 16.00: Stine Sloth, Andreas H. Lundh,
Magnus Kastrup, Peter Roy Kierkegaard, Sveinar
Menne, Lone Bondo, Gordon Jehu, Anders Toft og
Torben Conrad.

Kasper Bertelsen og Morten Bo kom kl. 17.30

Bue Agner, Rasmus Hesselfeldt, Rasmus Huan og
Sophine Krintel havde meldt afbud.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser:
a) Kredsforeningen
b) Vagtbureauet
c) Hovedforeningen, herunder HB-møder,
OU-møder, målsætninger
d) Andre
3. Punkter til orientering/drøftelse
            3.1 Sammenlægning af vagtbureauer
            3.2 Fælles EDB
            3.3 Missionsseminar
            3.4 Diskussion af hvad vagtbureauet skal
kalde os vagttagere
4.Punkter til beslutning/drøftelse
            4.1 Budget for 2001
            4.2 Månedsløn og forskud efter 1. januar
(instruksændring)
            4.3 Konstituering af de sidste poster
            4.4 Mobil til formanden
            4.5 Ansøgning fra filmklubben P8’n
5. mødeplan for årets møder
6. Nye punkter
            6.1 Forstædernes Bank
            6.2 Julefrokost
7. Eventuelt

1. Formalia
Andreas blev valgt som dirigent.
Christianne skriver subjektivt referat.
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Som meddelt i sidste nr. af MOK har sekretaria-
tet den 15. november år 2000 udsendt girokort
vedrørende FADL-forsikringen. Hvis du er omfat-
tet af FADL’s forsikringsordning, bedes du rette
henvendelse til sekretariatet,  hvis du endnu ikke
har modtaget giroopkrævningen. Betalingsfristen
er fastsat til den l. december år 2000.

FADL’s sekretariat holder julelukket i perioden:
fredag den 22. december år 2000 til og med den
torsdag 4. januar år 2001.

FADL ønsker hermed god jul og godt nytår til alle

Hilsen fra sekretariatet

Anette og Linda

Torben skriver protokol, som er et objektivt refe-
rat af mødet, og som kan rekvirers hos Torben.
Dagsorden for dette møde og protokollen fra sid-
ste møde, KKR-01, blev godkendt.

2. Meddelelser
Torben fortalte fra kredsforeningen, hvor vi er
ved at få nyt Edb system, så vi lettere kan kom-
munikere med hinanden via e-mail. Ligeledes kø-
rer flere faglige sager, blandt andet er der ved at
blive oprette en klub i det private firma ”Net-
doktor”, hvor ca. 30 stud. Med’er arbejder.

Anders fortalte fra vagtbureauet, hvor der også er
nyt EDB system på vej, som skal kører fra 1/1.
Derfor er der lidt travlt på vagtbureauet. Der er
blevet oprette flere nye hold, og vores omsætning
ligger også 0,3 % højere end sidste år. Lad os håbe
overskuddet holder året ud.
I de nærmeste dage vil der blive sat en lysavis op,
over trappen ned til kantinen. Den skal informere
om den aktuelle vagtsituation, og den glæder vi
os meget til. Der er ligeledes kommet en vagt-
udsigt i MOK, som for en uge frem giver en pro-
gnose for hvordan mulighederne er få at få en
vagt. Man er dog stadig altid velkommen til at
ringe på chancen.

Andreas Lundh stiller op som formand for Hoved
Foreningen (HF), som er den samlende foreningen
for København, Århus og Odenses kredsforening.

Andreas fortalte fra Overenskomst Udvalgs-
møderne (OU). Amtsrådsforeningen har igen ud-
skudt et møde, som besværliggør situationen med
at få arbejdet overenskomsten på plads.
OU arbejder hen imod at hospitalerne kun skal
have en regning om måneden fra vagtbureauet, og
ligeledes at der skal være en fælles SPV-uddanelse
i de tre foreninger.

Peter Roy Kierkegaard sider ikke længere i re-
præsentantskabet, men KKR indstillede ham til
Turnusudvalget, samt til at side som repræsen-
tant for FADL i Gruppen af Yngste Læger (GYL),
under Foreningen af Yngste Læger (FAYL), hvos
der er møde d. 26/11 i Vejle.

3. Punkter til orientering/drøftelse
3.1 + 3.2 Sammenlægning af vagtbureauer og fæl-
les EDB
København har fået nyt EDB system, så vi kan
overgå til fælles lønkørsel. Derfor overgår vi pr.
1/1 til månedsløn. Det var nødvendigt for Køben-
havn at udskifte det gamle Edb-system, og vi har
nu investeret i det nye system.

3.3 Missionsseminar
Fra d. 24-26/11 er der landsseminar for de tre
kredsforeninger på Kerteminde Vandrehjem. Vi
skal diskutere fremtiden for et fællesvagt bureau,
blandt andet om det kun skal være for medicin
studerende eller vi også skal formidle vagter til fx
sygeplejestuderende, hvor hovedkvarteret skal
ligge, om det skal drives med en overskuds/
underskudsdækning og hvilken slags firma det skal
være fx anpartsselskab, fond eller forening.

3.4 Diskussion af hvad vagtbureauet skal kalde os
vagttagere
Der var fra Nikolaj B. Bak kommet en anmodning
om at vi, vagttagerne, ikke måtte omtales som
”Studenter”, da der var nedladende. Dette var
repræsentantskabet ikke enig i, da vi er studen-
ter/studerende.

4.Punkter til beslutning/drøftelse
4.1 Budget for 2001
Thalia har overskrevet sit budget med ca. 300.000
kr., pga. de nye badeværelser. Men nu er Thalia
også sat i stand med blandt andet nyt tag, så der
vil ikke komme flere store udgifter de næste år,
så udgiften kan betales af over de næste år.

Der er doneret ”nye” møbler fra Den Danske Banks
depot for ca. 70.000 kr. til Thalia og klubben.

4.2 Månedsløn og forskud efter 1. januar (instruks-
ændring)
Vi overgår som sagt til månedsløn fra 1/1, og der
er derfor vigtig at vagttagegrene husker at de
stadig skal aflevere deres lønsedler så hurtigt som
muligt efter afholdt vagt, af hensyn til
vagtbureauets personale.
Der vil ligeledes være mulighed for at få udbetalt
et forskud, mod et gebyr på 25 kr.

4.3 Konstituering af de sidste poster
Magnus og Sveinar stillede op til Thalias besty-
relse.

4.4 Mobil til formanden
Vi bevilligede 1000 kr. til formanden, Stine Sloth,
så hun i stedet for den nuværende personsøger,
kan få en mobiltelefon.

4.5 Ansøgning fra filmklubben P8’n
Filmklubben havde ansøgt om 10.000 kr. til ind-
køb af film-computer. De har allerede modtaget
77.000 fra Turborgfondet, og vi bevilligede de sid-
ste 10.000 der kræves for at fuldende projektet.
Vi havde dog gerne set flere ansøgninger fra an-
dre studenter faglige formål, da det næsten altid
er de samme der søger. FADL har i år uddelt
35.000 til blandt andet Studenter revyen og IMCC.

5. mødeplan for årets møder
Næste KKR-møde er 23/1 2001 kl 16.

6. Nye punkter
6.1 Forstædernes Bank
Forstædernes Bank ville ikke oprette kapital pen-
sioner. Anders taler med dem.

6.2 Julefrokost
FADL julefrokost er den 14/12 for alle ansatte og
politikere.

Der var alt for denne gang, hvis du har spørgsmål
er du velkommen til at kontakte mig på
Christianne@ofir.dk
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Til Pigerne...
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 49 - 27/11-2000 – 3/12-2000

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 12 5 9 7 8 16 11 68
Udækkede vagter 6 1 0 1 0 14 3 25 36
Opskrevne 4 5 10 6 4 2 3

Aften 15-23
Bestilte vagter 20 15 16 15 23 18 10 117
Udækkede vagter 1 0 0 0 4 5 0 10 8
Opskrevne 9 10 13 13 11 12 8

Nat 23-07
Bestilte vagter 16 13 15 18 20 18 10 110
Udækkede vagter 4 0 2 2 4 0 1 13 11
Opskrevne 5 9 4 5 9 12 3

Bestilt i alt 48 33 40 40 51 52 31 295
Udækket i alt 11 1 2 3 8 19 4 48 16
Dæknings % 77 96 95 92 84 33 27

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 uge 49 -  27/11-2000 – 3/12-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 0 0 3
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

Vagtchefens
Træffetider

Caroline: Onsdag
cm@fadl.dk 13.30-19.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret er stadig

�����������.
Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked
i vagtafdelingen og bed om at blive ringet
op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne,
vil vi så vidt muligt forsøge at advisere
jer på forhånd.
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Åbningstider i
Ekspeditionen
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Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på

telefon
�����������

Man kan også skrive til os på e-mail:
'�(�� 
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Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os

besked enten pr. brev, telefon
eller email.
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IKKE MERE LØN HVER 14.
DAG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Efter den sidste lønkørsel for år 2000,
den 2. januar 2001, går vi over til
månedsløn.

Hvis du vil vente med at få din løn
udbetalt i det nye skatteår skal du
først aflevere din lønseddel efter den
2. januar 2001.
Hvis du vil ha’ din løn i det gamle
skatteår skal din lønseddel være
Vagtbureauet i hænde senest tirsdag
den 2. januar kl. 8.00. Alt  derefter vil
komme i det nye skatteår.
Se også forsiden af dette MOK.

NAVNESKILTE (uafhentede) har
vi i lagvis. Det drejer sig både om
betalte og „gratis“ skilte. Gratis-
skilte er de
FADL gir’ dig, når du melder dig ind.
Vær sød at afhente dit skilt.

ALLE FASE 2’ERE !
Her på Vagtbureauet ligger til
afhentning den gratis journalkoncept
i plast til kittellommen, for alle fase
2' ere.

Servicechef Gitte Haupt er ikke at
træffe på Vagtbureauet  resten af
december  måned. Vagtchef Caroline
Møller er at træffe hver onsdag fra kl.
13.30 - 19.00.

VAGTAFDELINGEN
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men undgå at ringe mellem 12.00 og 13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

HUSK
ekspeditionen  som sædvanlig har lukket mel-
lem jul og nytår også for telefonisk henven-
delse.

Hilsen personalet i Ekspeditionen

VAGTBUREAUETS
FINANSSEKTION OM DIN
PRIVATØKONOMI
Hvor ser jeg, hvor meget jeg har
tjent i forhold til SU-fribeløbet ?
Hvornår kommer efterreguleringen,
hvor jeg med tilbagevirkende kraft
fra 1. april 1999 får en lønforhøjelse
? Hvornår udbetales der fra SPV-,
VT/BVT- og DIA/MVS/CARD-puljen ?

Når du skal beregne, hvor meget du må tjene i
resten af år 2000 uden at skulle tilbagebetale SU,
skal du finde din seneste lønseddel frem. Det beløb
du skal regne som det optjente i dette år, er beløbet
i rubrikken ”Årets A-indkomst inkl. feriepenge” gan-
get med 1,011. Ved at gange med 1,011 medtages
det til SP (en lovbestemt pension) indbetalte beløb.
Er du tæt på fribeløbsgrænsen, læs da nedenfor
artiklen ”SU-finten” og få mulighed for at tage min.
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30 vagter yderligere i år (der er stadig ledige vagter
på chancen hver dag !)

Efterreguleringen fra sidste overenskomst, der ud-
løb 1. april 1999, foretages ikke i dette år. Overens-
komsten ventes indgået i starten af 2001, hvoref-
ter efterreguleringen hurtigst muligt vil blive udbe-
talt. Du får altså en lønforhøjelse med tilbagevir-
kende kraft tilbage til 1. april 1999 udbetalt i starten
af 2001 !

Alle hold modtager gennemsnitsløn, dvs. man mod-
tager den samme timeløn, hvad enten man arbejder
dag, nat, hverdag eller helligdag. Hospitalet betaler
nøjagtig for den vagt de modtager. Det indbetalte
beløb fordeles via lønsystemet mellem pulje-
deltagerne i respektive puljer. Der eksisterer tre
separate puljer: SPV-puljen, VT/BVT-puljen  og DIA/
CARD/MVS-puljen (2.-dels puljen).

En gang årligt udbetales fra disse puljer, hvis der er
akkumuleret et større beløb. Beløbet udbetales i
forhold til de timer, det enkelte medlem har lagt i
puljen. Puljesaldi pr. 31. oktober giver udsigt til ud-
betaling til VT/BVT  og til CARD/MVS, men ej til SPV
og DIA. SPV har i øjeblikket et mindre underskud i
deres pulje pga. en i 1999 overset regulering af
SPV-gennemsnitstimelønnen. DIA modtager ikke

udbetaling som følge af en politisk beslutning fra
sidste år. Denne fastlagde, at kun specialer, der
bidrager positivt til en pulje, kan modtage pulje-
udbetaling.
Puljeudbetalingen foretages, af hensyn til med-
lemmernes SU-fribeløb, i starten af år 2001.

SU-FINTEN
Er du ved at have nået SU-fribeløbet,
men vil gerne have mulighed for at
tage flere vagter i år 2000? Så er
SU-finten lige noget for dig. Læs her,
hvordan du i år 2000  kan tjene
38.260 kr. over SU-fribeløbet og
samtidig  undgå at tilbagebetale SU.
Løsningen hedder en kapitalpension.

På en kapitalpension kan i år 2000 indsættes 38.260
kr. Indbetales din løn direkte fra Vagtbureauet på
din kapitalpension, indgår beløbet ikke i dit SU-fri-
beløb. Indbetaler du selv penge på din kapitalpen-
sion, vil beløbet indgå i dit fribeløb.
Hæves en kapitalpension før pensionsalderen nås,
betales en statsafgift på 60%, hvilket selvsagt er
dyrere end din nuværende trækprocent og AM-bi-
drag. Det er dog langt billigere end at tilbagebetale
SU !

SPV FLYVERHOLD 1503
PRØVER IGEN
Der er behov for ca. 20 medlemmer.
Holdet skal dække alle opgaver på SPV-området.
Det kan altså  både være psykiatriske, afdelings-
og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til.
Når holdet ikke er i arbejde dækkes også
almindelige SPV-vagter og holdet er på den måde
altid sikret arbejde på de planlagte vagter.

Denne gang skal specifikt anføres, at holdet ikke
får holdtillæg og gennemsnitsløn på de vagter,
hvor holdet ikke er sendt ud som hold!

Krav:  Du skal kunne tage mindst 4 vagter hver
måned, også i eksamensmåneder. Du skal have
300 SPV-timer (gerne med god psykiatrisk
erfaring), men har du ikke det, kan du eventuelt
prøve at søge alligevel.

Yderligere information: Fås på Vagtbureauet på
tlf. 35 24 54 02 eller 35 24 54 05.

Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt
eller ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 13. december
2000 klokken 12.00 på Vagtbureauet

 INTENSIVHOLD 4102
 søger et nyt medlem til afd. 542
KKHH

FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) til-
byder DIG en enestående chance for at videreud-
vikle din kliniske erfaring ved, efter oplæring at
arbejde på lige fod (og ansvar) med intensiv syge-
plejersker.

Dette indebærer at du allerede kan, eller kan
lære:
at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m.
at gå stuegang med lægerne fra de forskellige af-
delinger.
at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM)
at kunne arbejde selvstændigt
at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte
ting intensiv personale må beskæftige sig med,

Du har nu følgende muligheder for de opspa-
rede penge på kapitalpensionen:
Hæve pengene inden pensionsalderen (f.eks. til
næste år) og betale statsafgiften på 60%. Det hæ-
vede beløb tæller ikke med i SU-fribeløbet.
Lade dette være starten på den privattegnede
pension, du alligevel vil tegne kort tid efter din
turnustids ophør.
Alle banker tilbyder kapitalpensionsordninger. Man
vil normalt kunne vælge imellem flere forskellige
opsparingsmuligheder. Enten almindelig opsparing
eller obligations-/aktiebaseret opsparing med mulig-
hed for højere forrentning, men også med større
risiko.

Vær opmærksom på følgende: Dagpenge og ferie-
penge kan ikke indsættes på en kapitalpension. Det
kan tage et par uger at åbne en kapitalpensions-
konto, hvorfor du snart skal i gang, hvis du vil
benytte dig af denne mulighed i år 2000.

Interesseret ? Kontakt Mikael Sorel eller Kirsten
Carstens på Vagtbureauet. De vil kunne besvare
dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Vagtbureauet

herunder psykisk observation og pleje af patienter
og pårørende, akutte livs redende procedurer, op-
sætning og tilslutning af respiratorer/BiPAP/CPAP
osv. osv. osv.

Vi forventer at du:
har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra.
har bestået farmakologi.
kan tage 8 vagter om måneden i det første halve
år.
er fleksibel, selvstændig og engageret.
kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter.

Oplæring:
December.

Vagtstart:
Så tidligt som muligt i december afhængigt af hvor
hurtigt du kommer gennem din oplæring.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet onsdag
den 13. december 2000 klokken 12.00.

Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Jens
Möhl Højberg på 35 81 21 00 efter 15.00

HÆMODIALYSE 4202

Herlevs hæmodialysehold søger 1 et nyt med-
lem til oplæring i slutningen af januar og star-
ten af februar.

Har du lyst til: - mere selvstændighed
på dine vagter

- tage ansvar og arbejde som sy-
geplejerske

- bedre løn
- at være sikker på at få dine

vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig klini-

ker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og

mange dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer
som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling
og får hver måned et varierende antal planlagte

vagter, primært aften- , weekend- og vagter i fe-
rierne.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagt-
plan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til
det. Efter 1000 hæmodialysetimer kan man gå på
pension og tage 4 vagter pr. vagtplan.

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på
2-3 patienter, samt observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stue-
gang m.m. under dialysen.

Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeple-
jersker.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-
22.30,

lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav: - min. 200 VT-timer
- fase II, 7.-10. semester
- bestået farmakologi indenfor ½ år
- 8 vagter/mdr

- at du er flink og fleksibel, og
villig til at indgå i et samarbejde med afdelingen, til
fordel for begge parter.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sy-
geplejerske/student,

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. jan. 2001 kl. 12.00
på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale:På afdelingen fredag den 5.
jan fra kl. 13.00.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joen-
sen, tlf. 44 88 16 03.

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

HJEMMEHOLD 4628 PÅ
FREDERIKSBERG SØGER 1
NYE VENTILATØRER
…. er du glad for børn, så er dette
lige noget for dig!

Holdet varetager observation og pasning af en dreng
på 9 måneder, der er født med den meget sjældne
sygdom UNDINES SYNDROM. Dette er en kro-
nisk lidelse, hvis primære symptom er, at vejrtræk-
nin
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gen bliver meget svag under søvn. Drengen
ligger derfor med BIPAP, hver gang han sover.
Arbejdet består typisk i at montere maske og
BIPAP, observere saturationen under søvn, ren-
gøre udstyr samt skifte ble, give mad, lulle i
søvn etc., så forældrene kan få hvilet.

Der er tale om nattevagter alle ugens syv dage
af cirka 12 timers varighed fra kl. 21.00 til 09.00
(kan eventuelt ændres efter aftale med foræl-
drene, hvis klinik eller obligatoriske timer starter
før klokken 09.00).

Vi kan tilbyde – et fast job med
•Samvær med en glad, aktiv, opmærksom og
tillidsfuld dreng
•Fleksible og venlige forældre, som efter aftale
gerne tager over, hvis du skal på klinik, har
obligatoriske timer e.lign.
•Sikkerhed for, at du får de vagter, der er plan-
lagt på holdmøderne

Du skal ideelt have
•Min. 150 VT-timer (der kan dispenseres, så søg
selvom du ikke lige har timer nok)
•BVT-Kursus eller være villig til at tilmelde dig
det førstkommende kursus
•Mulighed for at tage 3-4 vagter pr. måned (også
i eksamensperioderne)
•Mulighed for at være på holdet i mindst et halvt
år – meget gerne længere

Aflønnet oplæring sker på din første nattevagt
af forældrene, som på skift er til stede hele
natten. Herefter har du en prøvetid på 2-3 vag-
ter.
Dine vagter vil starte i januar (oplæring sker i
starten af januar/evt. slutningen af december.

Ansøgningsfrist : Onsdag den 13. december
2000 kl. 12.00 til VB.

Yderligere information fås hos holdleder Kas-
per Østrup Larsen, 38 86 00 23.
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= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

OG VAGTUDSIGTEN FOR DEN NÆSTE UGE (6/12 - 12-12)

OG VAGTUDSIGTEN FOR DAGENE 13/12 - 19/12...

OG VAGTUDSIGTEN FOR DEN STORE JULEUGE (20/12-26/12)...
HUSK HELLIGDAGSTILLÆGENE DEN 25. OG 26. DEC.

OBS. SIDSTE UDBETALING AF 14-DAGESLØN VIL FINDE
STED FREDAG D. 5. JANUAR OG IKKE ONSDAG SOM
DER STOD I MOK I SIDSTE UGE. DET SKYLDES AT
VAGTBUREAUET ER LUKKET DEN FØRSTE JANUAR,
OG PERSONALET SKAL NÅ AT INDTASTE LØNNEN !
AFLEVERINGSFRISTEN ER DOG STADIGVÆK MANDAG
1. JANUAR KLOKKEN 12.00.
EFTERFØLGENDE LØNUDBETALING VIL FINDE STED
ONSDAG D. 31. JANUAR !

HILSEN LØNKONTORET PÅ VAGTBUREAUET
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Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af
sit overskud til studentersociale formål. De sidste
par år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt.
Pengene uddeles af de to forretningsudvalg for
hhv. Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab.
Uddelingerne sker 4 gange årligt med ansøgnings-
frister 1/1, 1/4, 1/6 og 1/10.
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Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturviden-
skab på Københavns Universitet. Der gives princi-
pielt støtte til hvad som helst der er dækket af
denne brede definition. Der er blevet uddelt til
både interessegrupper, sportsklubber, studenter-
cafeer, rusture, seminarer og weekendture, lige-
som studentercentret på Jagtvej og Universitets-
radioen har fået støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller
igangsættelse af løbende projekter.
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Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til
løbende eller tilbagevendende udgifter såsom fast
leje eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studiet-
ure. Endelig vil vi ikke betale udgifter som med
rimelighed kan afholdes af universitetet, såsom
feltarbejde eller istandsættelse eller leje af uni-
versitetets lokaler.
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Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening,
en gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til -
startomkostninger for forening/sportsklub/andet,
seminar, anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje
af bil, materialer, rekvisitter, andre anskaffelser
eller andet.
5) Hvor mange studerende projektet vil
komme til gode, både direkte og indirekte.
6)    En kontaktperson med angivelse af navn,
adresse og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. januar 2001.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu
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Så er det atter blevet tid til at overveje, om du
vil opleve Grønland på en måneds klinisk ophold,
arrangeret af IMCC,  på et af de grønlandske
kystsygehuse. Opholdene finder sted henover som-
meren 2001, nærmere bestemt fra maj til septem-
ber.

OPHOLDET
Et klinisk ophold i Grønland strækker sig over en
måned, hvor du indgår i det daglige lægearbejde
på et af de grønlandske kystsygehuse. De fleste
sygehuse har minimum ét ambulatorium, en ska-
destue, en venereastue, en operationsstue samt
en mindre sengeafdeling. Derudover fungerer sy-
gehuset som en slags almen praksis, idet der ikke
findes privatpraktiserende læger i Grønland. Der-
til kommer bygdebesøgene, hvor lægen rejser ud
til patienter i distriktets bygder.
Enkelte sygehuse tilbyder at have 2 medicinstu-
derende ad gangen, hvilket dog ofte indebærer
fælles indlogering og arbejdsdeling.

KRAV
For at komme i betragtning til et klinisk ophold,
skal du på afrejsetidspunktet have afsluttet 8. sem.,
hvilket i København og Århus svarer til fuldførte
klinikker i medicin og kirurgi samt bestået eksa-
men i mikrobiologi og farmakologi ; i Odense af-
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sluttes farmakologi og mikrobiologi først senere i
studiet, så her gælder afsluttet 8. sem. med tilhø-
rende eksaminer samt fuldførte klinikker i medi-
cin og kirurgi. Ansøgningskravene skal sikre opti-
malt udbytte for såvel den studerende som syge-
huset, idet du ofte får mulighed for en del selv-
stændigt arbejde.

TILMELDING
I starten af forårssemestret, dvs. primo/medio
februar annonceres i dit lokale medicinerblad
(Acuta, MOK, Sund & Hed) hvilke sygehuse, der
tilbyder klinisk ophold i sommeren 2001. Samti-
digt vil der på de 3 IMCC-kontorer ligge foldere
med generel information om Grønlandsophold
samt en liste over sygehuse, perioder og antallet
af udbudte pladser. Tilmelding foregår ved at ud-
fylde et ansøgningsskema, som fås på dit lokale
IMCC-kontor, og aflevere/sende/faxe det til IMCC-
kontoret i Århus, hvorfra fordelingen af pladserne
foregår. Tilmeldingen skal ske inden den i annon-
cen angivne ansøgningsfrist (medio/ultimo fe-
bruar). Når ansøgningsfristen er passeret, sker
fordelingen af pladserne ved lodtrækning - der er
ingen grund til at sende din tilmelding, før listerne
med sygehuse, perioder samt antal pladser er offent-
liggjort...
Når pladserne er fordelt, får du en skriftlig
meddelse herom, og du tilmelder dig endeligt ved
at indbetale et administrationsgebyr på 650 kr. til

IMCC. Hvis du efter hjemkomsten skriver en 1-2
siders rapport om dit ophold, refunderes 100 kr.
Rapporten vil da indgå i IMCC´s Grønlandsmappe
til gavn for de næste Grønlandsrejsende.
Rejseomkostningerne skal du selv dække, evt. ved
hjælp af legater.
Kost og/eller logi under opholdet dækkes i mange
tilfælde af sygehuset - se den endelige liste over
sygehuse og perioder.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte dit lokale IMCC-kontor. Her kan
du også læse rapporter fra de studerende,
som tidligere har været afsted, samt få et
eksemplar af den seneste udgave af
informationsfolderen om Grønlandsophold.
Informationsfolderen om Grønlandsophold
2001 med liste over sygehuse og antal pladser
forventes klar ultimo januar/primo februar.

Indtil da kan du også besøge IMCC´s hjemmeside
på http://www.imcc.dk, hvor du bl.a. kan finde
mere information om Grønlandsophold.

God eksamenslæsning!

Rikke B. Dalby
rbdalby@hotmail.com
Grønlandsgruppen, IMCC-Århus.
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Vinterens fortsatte arrangementer:
Tur: Sejlerhygge, foredrag.
Fiskeri: Kuttertur i feb. For at
undgå sildehelvede

Fluebinding i de mørke aftener
Jagt: Nye jægere fejres samtidig med vores
nye lokaliteter

Der kommer flere skydebane ture
Jagttegnskursus

Alle datoer kommer på, og hvis i vil høre mere så ring eller
stop mig på gangen. Der vil også komme tilmældings fri-
ster med betaling pga. dårlig erfaring med opmødet.

Med Farvede Efterårshilsner
Bjørn Reseke

Formand
Tlf:28151884

Jagttegnskursus:

SÅ ER DET SNART SIDSTE FRIST FOR AT NÅ
DET!!!!!!!!!!!!!!!
Januar er måneden hvor vi igen vil lave et hurtigt og billigt
jagttegn’s kursus. Du kan simbelthen tage et jagtegn gen-
nem PAF for under 1000 dkr. Man skal selv læse teorien,
men våbenkurset er der registreret lærer til. Er du inte-
resseret så kan tilmælding ske til Bjørn Reseke 28151884
eller email bjreseke@mdb.ku.dk.

Gammel Dansk skååål
Bjørn Reseke

Apparderbei: Vi skal gøre vores lokaler istand og
dette koster lidt af JERES tid. Jeg som jer er ikke vildt

interesset i at bruge forfærdeligt med tid på dette, så jo
flere, jo bedre. Vi har rengjort med rimelighed og der skal
males. Jeg har bestilt maling, pensler, osv.  Så når dette
kommer er datoen at finde i MOK.

VH
Bjørn Reseke

Overlevelse for the cool one:
 Alternativet til skiferien:
Er du til kulde, sult og snehuler? Så tag med PAF på kur-
sus i vinteroverlevelse. Kurset afholdes af Svenska
överlevnadssallskapet og finder sted i uge 6, 2001, 15 km
nord for Kiruna. Dette er i nord Sverige. Se mere på
www.survive.nu . Hvis du er interesseret kan du skrive
til sv_rasmussen@hotmail.com .

SES der ude
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To unge mænd på hhv. 25 og 27 år henvist Via PIT
til missionshospital i Tanzania i perioden 5/9-2000
til 30/11-2000

Allergier: HIV og græspollen. Ellers in-
gen kendte

Tåler Kinin, Kloramfenikol, jod
samt genbrugsplaster.

Disp.: Blegansigter

Ekspo.: Malaria, Gul feber, Dengue feber, Ebola,
Tyfus, HIV,
Hepatitis A,B,C,D ….. Å , Tuberkolose, Sovesyge,
Syfilis,
Slange-, Flodheste- samt Krokodillebid.

Op til flere gange benyttet det
lokale transport”net”

Tidligere.: Tidlig patientkontakt, Psyko-
logi, Genetik, Biokemi, Klinisk Socialmedicin m.fl.
Flere beskyttede klinikophold i Kbh’s amt under
gammel udødelig studieordning.

vask x 4 ugentligt (ptt. afholder selv denne udgift
- ca. 35 kr/ugentlig).

Objektivt:

Vågne, relativt klare og orienterede i tid, sted og
andres data. Miseriesprægede. Ingen tegn på
icterus, cyanose eller anæmi. Afebrile, men sve-
dende. P: ? BT: ?/?     R: normofrekvent

Kranie: facinerende
Cavum oris: kan åbnes
Collum: virker
Thorax: Affladede muskelkonturer, symmetrisk
resp. bev.

St.c: Hjertet banker fino. Hvis der er
noget fishy her, kan jeg ikke lurer det.
St.p: Inkonklusivt, da ptt. nægter at holde op med
at synge “Smuk som et
         stjerneskud”
Abdomen: Toppet (trods klage over vægttab) uømt
abdomen. Moderat hepatomegali. Uømme
nyreloger. Tarmlyde er svære at vurdere pga oven-
nævnte melodiske indslag.
Urogenitalt: På ingen måde undersøgt
Extremiteter: Der er ca 8 ialt – alle frembyder
adskillige myggestik.
Psykiatrisk vurdering: Psykomotorisk højt
tempo, stemningslejet neutralt. Fremstår produk-
tivt psykotiske med selvhenførende og paranoide
forestillinger samt anamnestiske oplysninger om
hørehallucinationer.

Diagnoser: Studendicosis Africanus
Europe withdrawal

syndrome

Plan: rp. blodudstrygning og Hb-tal samt
standardbehandling (IV Kinin samt Kloramfenikol
i store doser)
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Aktuelt: Ptt. har igennem snart 2 måne-
der opholdt sig på et missionshospital i tropisk
afrika:
Somatisk: klager over vægttab og udtalt mad-
lede. Ptt. tilskriver dog dette de ekstrem begræn-
sede indkøbsmuligheder.
Desuden klages over vekslende afføringsmønster,
men ingen tilfælde af blod, slim eller pus i tønden
(endnu).
Psyk: Ptt. klager over en følelse af at “skille sig
ud fra mængden” og har en fornemmelse af at folk
ser efter dem (tit leende), når de går forbi. Der
har desuden været forestillinger om rituel tromme-
musik x flere - specielt ved aftentide. Der er en
uklart defineret fornemmelse af, at den læge-
ordinerede
malariaprofylakse er et forsøg på at afbryde en-
hver etableret forbindelse til CIA og Hells Angels.

Øvrige organsystemer: ingen klager

Medicin: Tabl. Lariam 250 g x 1 ugent-
ligt

Ormekur pn
Mikstur Coca Cola 0,5 L x 4 dg.
Mikstur Heinz 1L x 1 ugentligt

Tobak/Spir: Dagligt forbrug benægtes
hårdnakket. Angiveligt kun ved festlige lej-
ligheder, hvilket ikke ønskes uddybet nær-
mere.

Socialt: Bor i hus uden trapper med en 3. stude-
rende. Ptt. deler et lille rum med en køjeseng og
myggenet. Familie, kærester og venner er langt
væk og den aktuelle sociale kontaktflade består
primært af udstationerede missonærer fra den
anglikanske kirke. Er selvhjulpen i det daglige
husarbejde, men har hjælp til rengøring og tøj-
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Spielbergs historie fra 1998 om en deling soldater, der bliver sendt på en farefuld
mission bag fjendens linjer for at hente  menig Ryan hjem til USA. Vi viser denne 5-
dobbelte oscarvinder i lækker digital surround lyd. Især filmens åbningsscene med
landgangen på Omaha Beach i Normandiet er af krigskyndige krigsologer, generaler
samt andet fagfolk blevet  beskrevet som værende meget autentisk og virkelighedstro.
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Traditionen tro afslutter vi året på behørig jule-
vis med Tim Burtons klassiker The Nightmare
Before Christmas. I filmen møder vi
halloweenkongen Jack Skellington, der er 2/3 igen-
nem en midtvejskrise og synes at livet i
halloweenland mangler indhold. Han opdager ved
et tilfælde juleland, der er fyldt med glæde og far-
ver, og beslutter at tage julemandens job. Dette
går selvfølgelig galt. Handlingen udspilles i en
grafisk verden designet med inspiration fra Ma-
rio Bava og tysk ekspressionisme, befolket af gro-
teske stop-motion-væsner og filmet med rig brug
af dramatisk belysning og elegante, udtryksfulde
kamerabevægelser. En triumf både teknisk og
kunstnerisk, med  energiske sange af Danny
Elfman.

Film
klubben se

r-

verer g
ratis

 gløgg

og ævleskiver.
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