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Fase II Fest
Nu på lørdag d. 17/3

Mød alle de gamle holdkammerater,
eller tag dit nye hold med til

spisning kl. 19.00
eller

happy hour 22-24
billetter 100,-/ 40,-

Ta’ en tjans i bar/dør og få billetten (40,-)
gratis
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

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: Fase 2 fest

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 19 , årgang 33 udkommer

Torsdag:
19.30 P8'n holder Beachparty og viser "Den
store badedag & Cocktail"

Fredag:

Lørdag:
For alle os der ikke var 10 år, da Danmark
vandt EM i 92, er der FASE 2 fest i Klubben

Søndag:
15.00 Byens Hold FCK strammer ballerne
alvorligt og uddeler en kindhest til ob i
Parken. KOM SÅ HEINE...

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

2001
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
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, afløsnings-
opgaver)

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
Mikkel Westen og Lasse Lund, 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
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE, 8/2 2001 KL
15.00 - 16.30, HVIDOVRE HOSPI-
TAL.

Til stede: Overlæge Gorm Jensen, overlæge Hans
Perrild, Overlæge Steen Sørensen, Stud. med.
Mikkel Westen, Stud. med. Lasse Lund.
Fra sekretariatet: Lone Qvistgaard og Lili Han-
sen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Meddelelser
Fra formanden:
Knut  Aspegren fra LKF, Rigshospitalet har taget
kontakt til Klinikudvalget omkring decentraliserin-
gen af kommunikationstræningen for 7. og 8. sem.
Knut Aspegren har endnu ikke modtaget tilmeldin-
ger fra undervisere til dette fra BBH og AH.
Hans Perrild vil rykke for tilmeldinger på BBH, og
Gorm Jensen tager kontakt til AH mhp. tilmeldin-
ger.
Der blev orienteret om planerne om at omlægge
klinikudvalgsstrukturen.
Klinikudvalget har modtaget har et brev fra studen-
terne på anæstesiologisk afdeling efteråret 2000 BBH.
De studerende rykker for et svar på et tidligere
sendt brev. Heri beklager de sig over, at de bl.a ikke
har følt sig velkomne på Smerteklinikken. Desuden
at det er problematisk at der er undervisning i efter-
årsferien, da en del af afdelingen lukker ned. Dette
kan der imidlertid ikke ændres på. Klinikudvalget
beklager at der ikke er meldt tilbage, og Hans Perrild
vil tage kontakt til Bente Dyrlund Petersen,

Anæstesiologisk afd. og bede hende sende svar til de
studerende.
Studerende på 10. sem. HH beklaget sig over, at de
ikke kan komme ind til tavlerne i ambulatorietagen,
når de skal skrive klinikjournaler.
Da det kun er 10.sem der ikke er på hospitalet alle
dage før de skal have klinikker, og da det ikke vil
være muligt at opsætte en tavle til klinikjournaler i
tutorcentret, anmodes studenterne om, at låne en
nøgle på afdelingen, hvis det ikke er muligt at komme
ind til tavlerne efter kl. 16.00.
9. sem. KKK-2d, efteråret 2000 oplyser at der har
været problemer med undervisningen i psykiatri på
Hillerød Sygehus. Bl.a i form af manglende koordine-
ring og mange aflyste kliniktimer.
Gorm Jensen vil tage kontakt til Hillerød sygehus.
Professor Gudrun Boysen, neurologisk afd. BBH skrift-
ligt orienteret studielederen, m. kopi til klinik-
udvalget, om store vanskeligheder ved afholdelse af
vintereksamen i neurologi, 2000.
Helle Outzen, studie og eksamenskontoret har sendt
en forespørgsel om hvorvidt det skal være muligt for
de studerende at bytte eksamensdatoer, og i givet
fald hvem der skal varetage administrationen af dette.
Klinikudvalget stiller sig åbne overfor muligheden,
men vil ikke kunne administrere dette. Derfor må
det være eksamenskontorets opgave at tage sig af
dette. Gorm Jensen orienterer Helle Outzen.
Formand for Klinikudvalget Rigshospitalet, Profes-
sor Torben V. Schroeder har meddelt, at den tidli-
gere ordning med skadestuevagter er ændret såle-
des, at de studerende på RH nu tilmelder sig evt.
vagter i skadestuerne på HH og AH. De studerende
på RH tilbydes efter RH’s ønske udelukkende aften-
og weekendvagter.

Meddelelser fra underviserne:
Overlæge Steen Sørensen oplyser at han ønsker at
udtræde af Klinikudvalget, for at gøre plads til yngre
kræfter. Afdelingslæge Birthe Høgh fra pædiatrisk
afd. indtræder istedet. Gorm Jensen takker, på vegne
af Klinikudvalget, Steen for hans store indsats i Klinik-
udvalget.

Meddelelser fra studenterne:
Ingen meddelelser.

4. Lektorater:
Lektorerne i patologi på HH har genansøgt de to
ledige stillinger, hvorfor problemet med afholdelse
af undervisning er løst for forårs- og efterårs-
semestret.

5. Valg af næstformand:
Klinikudvalget enedes om at Lasse og Mikkel skal
finde kandidat til posten som næstformand blandt de
studerende.

6. Eventuelt:
Da der til tider er et ringe fremmøde af studenter til
møderne, også uden at melde afbud, blev det beslut-
tet at Lasse og Mikkel skal tage kontakt med de
studerende i klinikudvalget, for at høre om disse
stadig ønsker at deltage i Klinikudvalgets arbejde.
Lasse Lund, Mikkel Westen
referenter.

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen
2001 indtastet på edb. De studerende, der ønsker at
kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger kor-
rekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).
I kan også gå på Internettet på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/ og kontrollere jeres til-
meldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.
Har I bemærkninger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)

skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret sna-
rest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation. Husk desuden at kontrollere,
at du er tilmeldt på den ”rigtige” studieordning –
hvad angår fx Cellebiologi og TAS.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 1936 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB,
hvilket svarer til ca. 30% af alle eksamens-
tilmeldinger. Disse tilmeldinger kan også ses på
samme WWW-adresse (klik på ”vis tilmeldinger”) og
de samme lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret.

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

VALG TIL
STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende
tilknyttet Klinikudvalget
Rigshospitalet, indkaldes hermed
til valg af studenterrepræsentanter.
7. semester opfordres meget til at
finde enrepræsentant fra RH/FH
samt en fra RAS.

Klinikudvalget varetager den
praktiske planlægning af den
decentrale kliniske undervisning.
Vi holder møde hver måned, hvor vi
diskuterer undervisningen, og de
problemer, der opstår ved
afviklingen af undervisningen.

Studentergruppen i klinikudvalget
har i dag følgende sammensætning:

Medlemmer:

Susanne Skovgaard Hansen (13.
semester)
Christian Engell (12. semester)
Peter Plomgaard (11. semester)
Katrine B. Iversen (10. semester)
Anne-Marie Glargaard (9. semester)
Henriette Jensen (8. semester)
Morten Vester-Andersen (RAS, 8.
semester)

Valget afholdes torsdag d. 22.03.01
kl. 14.30 i grupperummet i LKF.

STUDIET
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001 !!!!

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

Mandag 15 –16 16 - 19 Maria Salling Rasmussen International vejleder

Tirsdag 15 –16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 14 –15 15 – 18 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 09 –10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder
Torsdag 15 –16 16 – 19 Palle Rasmussen

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 Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm
Venlig hilsen
Studievejledningen

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I

OSVAL I FORSIDER
Fredag den 2. marts 2001 udløb
afleveringsfristen for forsider til
forårssemesterets  OSVAL I opgaver.
Hvis du er en af dem der endnu
mangler at aflevere din forside, så se
at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL
sekretariatet, hvor forsiden også
skal afleveres i udfyldt stand.

OSVAL II
Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende.  Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse , IV-
adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU.  Man
kan også træne undersøgelsesteknik indenfor oto-
rhino-laryngologi samt oftalmoskopi.  For at kunne
øve i laboratoriet forudsætter det at man har modta-
get undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge
Medline samt benytte vores forskellige medicinske
programmer.  Endelig råder LKF over et lille biblio-
tek, med bl.a. Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bø-
ger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt
diverse ordbøger.  Bøgerne kan lånes til brug i læse-
lokalerne mod deponering af studiekort.  LKF er
beliggende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit
5404, med følgende åbningstider:

Hverdage Weekend
Læselokaler     8-20     9-17
PC-sal   15-20     9-17
Laboratorier   16-20     9-17

NB!  Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl. 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til RH’s kapel.
Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Kurser I LKF - Foråret 2001
Dato Emne Tidspunkt Pladser
14/3 Genoplivning 16.30-19.00 -
15/3 Kateter 16.15-17.45 1
15/3 Kateter 18.00-19.30 2
20/3 Genoplivning 16.30-19.00 3
21/3 Genoplivning 16.30-19.00 5

22/3 Sutur 16.15-17.45 2
22/3 Sutur 18.00-19.30 6
27/3 Gynækologi 16.30-19.00 -
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 6
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 6
29/3 IV-adgang 18.00-19.30 6
3/4 Kateter 16.15-17.45 4
3/4 Kateter 18.00-19.30 6
5/4 Sutur 16.15-17.45 6
5/4 Sutur 18.00-19.30 6
17/4 Genoplivning 16.30-19.00 *

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på tlf. 35 45
54 07 på hverdage kl. 15-20 og i weekenden kl. 9-17,
eller ved personligt fremmøde i PC-salen i LKF in-
denfor samme tidsrum.  Kurserne åbnes for tilmel-
ding 4 uger før kursusdagen; kurser markeret med *
er ikke åbne for tilmelding endnu.  Hvis man udebli-
ver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.

Den undervisningsfri periode på 10.
semester er i forårssemesteret 2001
placeret således:
7. maj – 29 juni 2001.
Den undervisningsfri periode på 11.
semester er i forårssemestret 2001
placeret således:
21. maj – 29. juni 2001.
Du kan læse mere om OSVAL II i
lektionskataloget, OSVAL II-
betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos
OSVAL-sekretariatet.

STUDIET
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OSVAL I forsider

Fredag den 2. marts 2001 udløb afleveringsfristen
for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

INFORMATIONSMØDE OM TURNUSORDNINGEN
FADL’s turnusudvalg afholder informationsmøde  om turnusordningen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen,
de tre uddannelsesregioner og  FAYL/GYL.

Mødet afholdes: Mandag d. 26.3.2001 kl. 16.30-18.30 i Dam
auditoriet.

Dagsorden for mødet:

FADL byder velkommen
Orientering fra Sundhedsstyrelsen om turnusordningen
Regionerne orienterer om bl.a. antallet af turnuspladser i regionerne, herunder fordelingsprincipperne.
GYL orienterer om eksempelvis, hvilke kriterier der kan være bestemmende for valg af sygehus, f.eks.
uddannelsesforhold, boligforhold, børneinstitutioner,

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

FADL byder på en sandwich og en øl/vand.

Venlig hilsen
FADL’s turnusudvalg

Studietilbud
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 2001.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 stude-
rende.
Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag,
lægevidenskabelige redskabsfag og naturvidenskabe-
lige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag
er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden un-
dervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikro-
biologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori,
forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie)
hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rap-
port. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangs-
punkt i tidligere undervisning på studiet og den grun-
dige træning i biologisk metodik giver et godt grund-
lag for det praktiske arbejde under specialefasen.
Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt speciale-
arbejde. 3. semester undervises på engelsk.
Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsar-
bejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for men-
neskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksem-
pelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, biotek-
nologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.
Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved opta-
gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en

GRUPPEN FOR INTEGREREDE
MEDICIN (G.I.M) OG SELSKABET
FOR PSYKISK FORSKNING
(S.P.F.) I FORBINDELSE MED „HJERNEUGEN“
INVITERE TIL FOREDRAG AF DEN
AMERIKANSKE FORSKER I ALTERNATIVE
MEDICINE, DR. BEVERLY RUBIK SOM ER DI-
REKTØR FOR „INSTITUTE OF FRONTIER
SCIENCES“ I OAKLAND, CALIFORNIA
TID: SØNDAG D. 18.3.2001 KL. 17-19
 STED: PANUM INSTITUTE, BLEGDAMSVEJ, KØ-
BENHAVN N LOKALE 1.2.18 (OPGANG 1, ETAGE
2, RUM 18 PÅ KEMIGANGEN) ENTRE: GRATIS
INTRODUKTION TIL BIOELEKTROMAGNETISK
FORSKNING: MAGISTER I BIOFYSIK SCOTT HILL
(FOREDRAGET HOLDES PÅ ENGLESK MEN DER
VIL VÆRE MULIGHED FOR AT STILLE
SPØRGSMÅLPÅ DANSK)
TITEL: The Human Biofield or Aura — scientifically
explained
 Beverly Rubik, Ph.D., Visiting Assistant Professor
of Medicine, University of Arizona, Tucson; and
Visiting Professor at Holma College, Malmo
Sweden; and President, Institute for Frontier Science,
Oakland, CA

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
17. APRIL 2001 KL. 12.00

VORES MOK OG HELE
VERDENS

MOK er klar på nettet allerede
tirsdag morgen på
www.studmed.ku.dk/mok
Din chance hvis papirudgaven
er udsolgt

SOMMERFERIE
Vil du vandre i bjergene i Spanien, lære russisk i
Rusland, eller på badeferie i Italien?
AEGEE er en international studenterforening, som
arrangerer sommeruniversiteter i hele Europa. Hvert
år arrangeres over 80 forskellige sommeruniversiteter
med vidt forskellige temaer i en lang række lande -
sidste år sendte AEGEE-København mere end 90
studerende til andre byer i Europa. Sommer-
universiteterne arrangeres af studerende for stude-
rende og koster typisk 100 euro. Deltagergebyret
dækker logi, kursusudgifter og ofte flere ekskursio-
ner. Kost er delvist inkluderet, men prisen er excl.
rejse til og fra den by, sommeruniversitetet afholdes
i. Du kan se nærmere på de enkelte sommer-
universiteter på www.aegee.tue.nl/su

Information og tilmelding foregår i Studenterhuset,
Købmagergade 52, tirsdag d. 20, onsdag d. 21 og
torsdag d. 22 marts mellem kl. 15 og 19. For at
kunne søge om deltagelse i et af de mange sommer-
universiteter skal du være medlem af AEGEE-Kø-
benhavn (150 kr. årligt) og betale et ansøgnings-
gebyr på 30 kr.
Bemærk at det kun er ovenstående tre dage, du har
mulighed for at aflevere din ansøgning, og at medlems-
kontingent og ansøgningsgebyr skal betales kontant.

AEGEE-København er en lokal afdeling af AEGEE
(Association des États Généraux des Étudiants de
l’Europe). AEGEE er en upolitisk europæisk
studenterforening, der har til formål at fremme sam-
arbejde, kommunikation og integration mellem unge
europæere. AEGEE er åben for alle studerende på
videregående uddannelser og har lokale afdelinger i
220 europæiske byer, med i alt 17.000 medlemmer.
Vil du vide mere om AEGEE-København, så kig på
vores hjemmeside: www.aegee.ku.dk Har du spørgs-
mål, kan du e-maile til cphsu@hotmail.com

STUDIET
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CELLEBIOLOGI –
LÆSEMAKKER !!!!
Synes du også det kan være lidt tørt at læse til
eksamen?? Vi læser nu på 4. sem., og skal snart
i gang med at læse op til cellen. Det kunne være
rart at få lidt ny inspiration ind i gruppen, så hvis
du er en frisk pige på 4., som også har lyst til lidt
skæg og ballade - så ring snarest. J
Hilsen Peter (26255185) og Christian (35855754)

HJÆLP OS, PIT ER I
KRISE:
PIT er en undergruppe af IMCC, som i snart
mange herrens år har formidlet kliniske ophold i
Afrika, Indien, og Sydamerika for danske medi-
cinstuderende. For at gruppen kan fungere er det
nødvendigt, at der et par gange om året bliver
udført nogle få yderst overkommelige arbejdsop-
gaver.

 De bærende kræfter i PIT er efterhånden ved at
være nogle ældre modeller, med rust ved vindu-
erne, og slør i styretøjet. Vi skal snart videre i
livet, og vil gerne aflevere PIT til en ny genera-
tion. Der er derfor DESPERAT brug for ung frisk
arbejdskraft, fra folk der er interesserede i IMCC,
og eventuelt kunne tænke sig at rejse med PIT
på et senere tidspunkt.

Hvis ikke der er nogen at aflevere driften af PIT
til, er der fare for at denne mulighed for enestå-
ende oplevelser for danske medicinstuderende
helt forsvinder, og det mener vi ville være en
skam.

Hvis du kunne tænke dig at engagere dig i et
spændende og stimulerende miljø på studiet, og
kunne tænke dig at rejse med PIT på et tids-
punkt, er du meget velkommen til at deltage i
vores næste møde Torsdag den 15/3 klokken 17.00
på IMCC-kontoret.

Det er revnende ligegyldigt hvilket semester du
går på, og om du kender noget til IMCC i forve-
jen, det vigtigste er at du har lyst til at bidrage
med noget.

Alternativt kan du ringe til Lasse 56501445 eller
Christina 35353945.

På vegne af PIT.

Lasse Andersen.

TURNUS-BYTTE:
Haves: Ribe Amt – start Efterår 2001/Forår 2002
Ønskes: Alt andet, helst Sjælland, Fyn eller Øerne

Interesseret ? –Ring til:

Sofie Rosager tlf: 33 12 44 14

MANDUKTION
- Er du en haj til fysiologi !!!!!
Så var det måske noget for dig, at tjene lidt
ekstra ved at hjælpe mig med  noget fysiologi.
Det drejer sig om opgaveregning og evt. nogle
forståelsesmæssige spørgsmål. Jeg vil også me-
get gerne høre fra dig, hvis dit speciale kun er et
bestemt emne indenfor fysiologi. Så ring til mig
på 38 81 86 32 (bedst aften).
Hilsen Heike.

VIKAR FOR
RESERVELÆGE
Amtssygehuset i Herlev, psykiatrisk
afdeling Y i Ballerup

I perioden 01.05. til 31.08. har vi brug for et
antal vikarer for reservelæge i forskellige perio-
der af 2-3 måneders varighed.

Såfremt du er interesseret i dette, bedes du
kontakte overlæge Susanne Hjortsø på tlf. 4488
4525 for nærmere oplysninger.

Krav til ansøgeren: Bestået psykiatrieksamen,
modenhed og gode samarbejdsevner. Gerne kli-
nisk erfaring fra SPV-vagter eller tidligere vikar-
arbejde.

BØGER SÆLGES

Devlin: Textbook of Biochemistry; 4. udg.
(nyeste. nypris: 495,-).............. kr. 400,-

Apps: Biochemistry; 5. udg.
(nyeste. nypris: 300,-)................... kr. 100,-

Bendtzen etc.: Basal og klinisk immunologi; 3.
udg. (nyeste. nypris: 560,-) kr. 450,-

Kampmann: Basal og klinisk farmakologi; 2. udg.
(nyeste. nypris: 610,-)... kr. 500,-

Katzung: Pharmacology; 7. udg.
(nypris: 390,-).............................. kr. 300,-

Burkitt: Wheater’s Functional Histology (atlas);
3. udg. (nypris: 520,-)....... kr. 300,-

Geneser: Histologi; 1. udg.
(nypris: 800,-).............................. kr. 200,-

Bojsen-Møller: Bevægeapparatet; 11. udg.
(nypris: 700,-)......................... kr. 400,-

PSYKIATRI-BØGER KØBES

Thomsen: Børne- og ungdomspsykiatri

Vestergaard: Psykiatri - en lærebog om voksnes
psykiske sygdomme

Ring til Line på tlf.nr.: 38 79 92 26 eller 51 90 00
50

INNEBANDY PÅ
LAGOM NIVÅ!
Se hær, den danska innebandy klubben Centrum
med lång tradition
av medicin studerande søker fler spelare till
matcher och træningar.
Vi spelar i division II och trænar två gånger i
veckan (på Østerbro).
Så oavsett tidigare erfarenhet ser vi gærna att
Du kommer och trænar/latchar med oss.

MVH
Fredrik Isaksson
7 Sem, tel 35 38 19 07

BØGER SÆLGES :
1-KEMI 2000 A-NIVEAU 1  af  HELGE MY-
GIND        125 KR

2- KEMI 2000 B-NIVEAU   af  HELGE MYGIND
100 KR

3-BEVÆGE APPARATET 8. UDGAV  af
F.B.MØLLER     75 KR

TLF NR 26832517

VIL DU GERNE TIL
CALCUTTA I MAJ?
Vi har to ledige pladser på Institute for Indian
Mother and Child, en børneklinik lidt uden for
Calcutta. Deltagere skal selv betale flybillet (ca.
4000) og 120 US$. Hvis du er interreseret så
kontakt Peter B. Tengberg på tlf. 77303676 eller
e-mail: pbten@hotmail.com

VH Peter Tengberg hold 406

Annoncer
ANNONCER
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FADL
FADL VEST FOR
STOREBÆLT – HVAD SKER
DER?

Der sker meget vest for Storebælt!
Jeg vil bruge lidt spalteplads på at orientere om
hvad det er der bl.a. sker.
Det centrale ud fra min synsvinkel er driften af vore
vagtbureauer. Derfor handler artiklen mest om det.

Fælles ledelse
Siden 1.11.00 har Århus og Odense kredsforeninger
haft mig som fælles leder. Det giver en række for-
dele som vi prøver at høste fordele af. Først og
fremmest bliver den økonomiske styring mere ensar-
tet. Dermed er det lettere at sammenligne og lære
af hinanden. Så vi har optimeret statistikker og regn-
skaber.

Vagtbureauerne
I Odense har vi et godt lille bureau som skaffer pænt
med arbejde til de studerende. Man  har været gode
til at skaffe jobs på plejehjem. I Århus har vi for

tiden lidt for lidt at lave. Derfor har vi besluttet at
profilere os udadtil. En opgave som har manglet
tidligere.
Odense kommunes handicapafd. for børn og unge har
udvist stor interesse for at forbedre indsatsen om-
kring multihandicappede børn ved brug af FADL. Så
kort tid efter vores deltagelse på et stormøde  havde
vi fået 4 hold som pilotprojekt. Vores holddrifts-
model giver virkelig kommunen et bedre produkt.
Århus kommune – vort nærområde – glimrer ved at
vi stort set ikke har noget at lave der! Derfor er vi nu
i gang med at kontakte de store sygehuse. Odense-
modellen med handicappede børn og unge skal også
prøves. Derimod er vi forsigtige med at gøre et stort
nummer ud af SPV-området. Et andet indsatsområde
er SPV’ere med tolkemulighed.

Vores mission!
Det handler i bund og grund om at skabe så gode
jobmuligheder for de studerende som muligt.
Overenskomstudvalget skaffer lønnen. Vi i vagt-
bureauerne skaffer de gode jobs og bidrager dermed
til udviklingen af kompetencer hos den enkelte medi-
cinstuderende.

De studerende har brug for en kontinuerlig indkomst
og udviklende jobs. Til dette formål er holddriften
ideel. En kraftig udbygning af holddriften er et na-
turligt mål. En sidegevinst er en bedre servicegrad i
forhold til rekvirenterne.

Det fælles vagtbureau
Opgaven med det fælles vagtbureau er meget spæn-
dende da den falder fint i tråd med ovenstående mål.
Desuden skaber ”bureauet” muligheden for endnu
bedre kurser og endnu bedre opfyldelse af behovene
hos vagttagerne og rekvirenterne.
Med venlig hilsen
Claus Pape
Direktør for FADL Århus og Odense

Basisgrupperne

INDKALDELSE TIL GENERALFORAMLIMG I PAF.
Grundet dato rytteri, vil der Torsdag d. 29. Marts 2001 i kantinen blive
afholdt den længe ventede generalforsamling.

Dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg a dirigent
3) Formandens beretning
4) Regnskab aflæggelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Godkendelse af budget
8) valg af formand
9) Valg af næstformand
10) Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11) Evt.

Forslag om vedtægtsændringer skal ligge formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Glæder mig til at se alle tidligere, men også nye ansigter
Med venlig hilsen
Bjørn Reseke, formand for PAF
Læsøesgade 11, 2.sal
2200 Kbh N.
35353592
bjreseke@mdb.ku.dk
Indretning og hygge i Panum´s Friluftsforening (PAF)
I de lyse lokaler ud mod Blegdamsvej i drifts gården.
Fredag d. 23 Marts kl. 12.00
Til de der deltager vil der være noget at spise samt drikke i løbet eftermiddagen.
Der er indkøbt maling mm. Så alle med flittige hænder og en evt. gammel kittel er velkommen.
Mvh. PAF.

Til pigerne

INDRE ORGANER

Til drengene
Yummi!!!
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 11 - 5/3-2001 – 11/3-2001

man tir ons tor fre Lør søn           ialt
Dag 07-15
Bestilte vagter 9 9 11 13 14 13 16             85
Udækkede vagter 8 0 3 8 0 1 1               21
Opskrevne 3 3 6 5 8 12 13

Aften 15-23
Bestilte vagter 22 19 18 19 23 21 11            133
Udækkede vagter0 0 0 0 1 1           0            2
Opskrevne 25 24 27 18          21         22         23           160

Nat 23-07
Bestilte vagter 21 22 16 23           16            10         10       118
Udækkede vagter 1 0 1 0    0             0           0          2
Opskrevne 12 15 2 13           23            26         23        93

Bestilt i alt 52 50 45 55           53             44       37       336
Udækket i alt 9            0          4 8              1            1            25
Dæknings % 82          100 91 87             98           95         97      93

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 11- 5/3  2001 – 11/3-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn ialt
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 0 0 00
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15         105

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

Vagt- og Servicechef

Træffetider i lige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Træffetider i ulige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Torsdag

11.00 - 12.00
Søren : Ma ndag & Fredag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

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

35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil
vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.

Venlig hilsen

Gitte Haupt  & Søren Rasmussen
Servicechef                  Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Tirsdag, Onsdag & Torsdag
9.30 -12.00 & 13.00 -15.00.

Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon

35 24 54 05

Man kan også skrive til os på e-mail:
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

lb@fadl.dk (Lone Blach)

Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

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.
Ekspeditionen
har åbent for personlig henvendelse tirsdag, onsdag
og torsdag fra 9.30-12.00 og fra 13.00-15.00.
Vagtbureauets nye postkasse !
Der er opsat endnu en postkasse til lønsedler. Den
findes ved svingdørene.

Vigtigt vedrørende feriepenge.

Feriepenge ”gammelt år”.
Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrørende det
gamle ferieår (penge optjent i 1999, der udbetales i
perioden 1.maj 2000 til 30. april 2001), er det på tide at
få dem hævet. Er pengene ikke hævet inden 1. maj i
år, skal FADL sende dem til Feriefonden, og det vil jo
være dumt. Hvis årsagen til, at du ikke har hævet dine
penge endnu er, at dit feriekort er bortkommet, skal du
komme op på Vagtbureauet og underskrive en ”tro og
love erklæring” – så er den klaret.

Feriepenge ”nyt år”.
Vedrørende det nye ferieår (feriepenge optjent i 2000)
udbetales automatisk alle beløb under kr. 500 fredag
den 30. marts. Pengene indsættes automatisk på din

bankkonto, uden at du får yderligere oplysning herom.
Husk derfor at give Vagtbureauet besked, hvis du har
ændret bankkontonummer, så undgår vi tidskrævende
fejlekspeditioner.

Første kørsel af feriepenge over kr. 500 sker tirsdag
den 27. marts med dispositionsdag mandag den 2.
april.
Der er fastlagt følgende tidsfrister vedrørende afleve-
ring af feriekort til  udbetaling:

Tirsdag den 27. marts 2000 kl. 10.00. Pengene er på
din konto mandag den 2. april.
Tirsdag den 17. april 2000 kl. 10.00. Pengene er på din
konto mandag den 23. april.
Fredag den 4. maj 2000 kl. 10.00. Pengene er på din
konto torsdag den 10. maj.
Mandag den 21. maj 2000 kl. 10.00. Pengene er på din
konto mandag den 28. maj.
Herefter én gang pr. måned

VB MEDDELER
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Nyt ”vampyr” hold 1603 til klinisk
biokemisk afd. RH, søger ca. 20
medlemmer
Holdet skal dække dagvagter alle hverdage i tidsrum-
met 8:00 til 14:00.
Man skal som holdmedlem forestå blodprøvetagning
på klinisk biokemisk afdeling, RH.
Krav:
SKAL KUNNE TAGE BLODPRØVER !!!!!!!!!!!
Holdet skal møde med 4 medlemmer DAGLIGT. Så
hvis du har lyst til fast arbejde på hverdage, er dette
en oplagte chance.
For yderligere information, ring til Vagtbureauet 3524
5404 eller 3524 5405
Holdet skal starte op hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist: 16. 3. 2001 kl. 12:00
HOLD 3302 -det flyvende børne - vt -
hold søger 4 nye medlemmer.
Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet,
hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du kommer
på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er søde og
nuttede, og der er god opbakning fra  og godt samar-
bejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde men-
nesker alle sammen, som tager hensyn til hinandens
små behov og særheder.
-Du skal være børnevt’er, eller have min. 150 vt -
timer, og tage det førstkommende børne - vt -kursus.
-Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr.
Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgsmål,
er du velkommen til at ringe til vagtbureauet 35 24 54
04 el. 35 24 54 05 eller Kristina på tlf. 36 46 84 80.
Vi glæder os til at høre fra dig.
RIGETS AKUT-HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYT MEDLEM.
Er du træt af  at suge, at komme på en ny afdeling
altid, og af at sygeplejerskerne fortæller dig, hvad du
skal gøre?  Vi er et lille og socialt hold på afsnit 2133 på
Rigshospitalet. Vi arbejder selvstændigt på lige fod
med nurserne på en hyggelig afdeling, som vi har et
godt samarbejde med. Så, hvis du har lyst til et spæn-
dende og klinisk relevant arbejde, at få nogle søde
kolleger, så er det os du skal søge.
Arbejdet, som er 7½ times vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte
dialyser og plasmaseparationer, samt hvad hvad
der ellers hører til ved et arbejde på en akutafde-
ling, dvs overvågning af pt, iv-medicinering, stue-
gang med læge, blodprøvetagning, EKG m.m. Da
det er en akutafdeling vil du også blive fortrolig
med behandling af svære blodtryksfald,
anafylaktiske reaktioner, initiel hjertestop-
behandling; alle ting, som er en god ballast at
have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.
Alt dette skal vi nok få lært dig på de 10 lønnede
følgevagter. Derudover går vi på intensive og andre
afdelinger og dialyserer, hvis patienten ikke kan flyt-
tes. Når du har fået en vis erfaring, kan du tage akutte
tilkaldevagter i nattetimerne, som dækker, når patien-
ter ankommer fra andre landsdele til Rigshospitalet.
Vi lægger vægt på, at vores holdmøder er med stor
middag ofte foregået af en aktiviter såsom golf,
rapelling, fisketure på Øresund, eller hvad der nu er
stemning for.
Det vi kræver af dig er, at du på fase 2, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor et år, har
150 VT timer, kan tage 10 vagter om måneden og er
sød og rar og fleksibel (det er vi).
Vi har dispensation til at tage dobbeltvagter, så de 10
vagter betyder ikke nødvendigvis 10 dage, men er
nødvendigt for at vi kan opretholde vores store kom-
petence. Det er muligt at gå ned i tid (4 vagter) når
man er på 12-13. semester og en del af 11.semester,
hvilket gør dobbelt Su muligt.
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til holdleder Anna Sletgaard  tlf 38 10 04 08 / 26
72 02 32.
Ansøgningsfrist fredag den 16/3 kl. 12 på Vagtbureauet
Ansættelsessamtaler: mandag den 19/3 og tirsdag den
20/3 på afdelingen.

Oplæringen lægges efter DIN kalender.
Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye
medlemer til oplæring i april 2001.

Har du lyst til:
- mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- 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, pri-
mært aften- , weekend- og vagter i ferierne.
Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
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, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.
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 1 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: Mandag den 26. marts 2001 kl. 12.00
på vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen i samme uge.
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joensen,
tlf. 44 88 16 03.
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.
Udfordrende og fleksible vagter
tilbydes Hold 4301 på neonatal-
klinikken på RH søger 1 ventilatør.

Vi tilbyder: Selvstændigt arbejde med pasning,
pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn.
Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: Min.400 VT-timer samt 100 BVT-ti-
mer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet.
Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende
kursus. Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring fore-
trækkes.
Oplæring:
Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).
 2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)
Vagter:              Indenfor de første 4 måneder i alt
32 vagter.  Herefter 5 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Mandag den 19. marts 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede.
Endnu engang søger vi med lys og lygte
efter Ventilatører til en helt unik
opgave……Nyt VT-Hold 4407
Rigshospitalet har rekvireret et fast afd. hold til afd.
2.14.3, holdet skal starte den 1. april og foreløbig ar-
bejde 8 uger frem.
Holdet skal i starten dække ” hullerne i afdelingens
vagtplan ”. På sigt skal det være døgndækkende.
Krav:
Være på min. 6. – 7. semester
Have min. 100 VT-timer
Ansøgningsfrist: 22. marts kl. 12:00
Ring på Vagtbureauet 35 24 54 04
VT-Hjemmehold 4604 søger
2 nye holdmedlemmer pr. 1/4-2001
Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.

Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage tillige med enkelte dagvagter, samt
skoleferie-perioderne.
Krav:
Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 2  vagter om måneden. Et
udmærket sublement til SU.
Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 26 85
91 57.
Ansøgningsfrist: Mandag den 19. marts 2001 på VB kl.
12.00.
Holdmøde er den 19. marts kl. 17.00.
Ventilatørhold 4607, søger 4 nye
medlemmer – hurtigst muligt……
Vi varetager primært det respiratoriske arbejde om-
kring en 33 årig tetraplegiker og respiratorbruger.
Patienten har tilknyttet en kontaktperson, der står for
det praktiske omkring patienten.
Holdet er døgndækkende.
Vi arbejder i Nordsjælland, der er ca. 1 times transport
fra København.
Transport godtgørelse udgør 2 ½ time.
Patienten bor i eget hjem, med alle moderne bekvem-
meligheder.
Du må være indstillet på at tilrettelægge din egen tid i
visse perioder af vagten.
Der er 2 lønnede følgevagter, samt oplæring i alle de
praktiske plejeopgaver.
Lyder dette som noget for dig, så ring til holdleder
Christian 4776 5195
HJEMME VENTILATØR HOLD 4627
SØGER 2 NY VENTILATØR
Vi er et to år gammelt hold, der passer en 2 år gammel
dreng født med choanal atresi, hvilket vil sige at der
ved fødslen ikke var huller i næseborene. Arbejdet
består hovedsagligt i overvågning.
Vi dækker 10 timers nattevagter fra 21.00 – 07.00,
dog enkelte dage fra 19.00 – 07.00, og nogle søndage
fra 11.00 – 19.00 i Hellerup.
Kvalifikationskrav:
Du kan dække min. 4 vagter om måneden.
Min 150 VT-timer.
God situationsfornemmelse.
Følgevagt: Ca. 4 timer sammen med anden
ventilatør. Yderligere oplysninger: Holdleder Chri-
stian Gede 3315 9500 Ansøgningsfrist: Torsdag den
l5. marts 2001 kl. 12.00 på Vagtbureauet
1 holdmedlem søges til Fadl´s
metadongiver hold.
Fra april måned har vi brug for 1 holdmedlem på MVS
hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder. Dette indbefatter:
Daglig udlevering af ovennævnte præparater i over-
ensstemmelse med givne ordinationer.
Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
Daglig observation af klienters almentilstand samt
påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.
Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
Daglig social kontakt til klienter.
Evt. deltagelse i kurser omkring de uddelte præpara-
ter.
Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager ud-
gangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 behøver du ikke at
være MVS´er, men det er nødvendigt at:
Have bestået farmakologi.
Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
Kunne tage mindst 8 vagter i april, ellers 5 vagter hver
måned hele året.
Kunne deltage i holdmødet fredag d. 23/3 kl. 19.
Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstå-
ende krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde torsdag d.
22/3 kl. 12.00
Ring for flere oplysningern til:  Holdleder Morten
Bundgaard Tlf.: 35 85 96 69

VB MEDDELER
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P8’n præsenterer

Torsdag d. 15/3

BEACH PARTY

OBS: I ÅR KUN ADGANG MED FILMKLUB-MEDLEMSKAB OGSÅ
EFTER KL. 24.00.
BILETSALG KUN INDTIL ANDEN FILM, DERFOR EKSTRA SALG
AF MEDLEMSKAB.  MANDAG D. 12/3 KL.16-16,30 SAMT TIRSDAG
D. 13/3 KL. 11-12  I KANTINEN.

Program
19,30 Velkomst
20,00 Den store Badedag
22,00 Events
22,30 Cocktail
24,00 Musik og Spas

KOM I BEDSTE
BAYWATCH STIL

Baywatch i
køsseren
Caribisk
strandbar
masser af nøgne
solbrune kroppe.

Dive
rse

eve
nts

P8'N HOLDER FEST
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ACTOR — LEADING
Javier Bardem - BEFORE NIGHT FALLS
Russell Crowe - GLADIATOR
Tom Hanks - CAST AWAY
Ed Harris - POLLOCK
Geoffrey Rush - QUILLS

ACTOR — SUPPORTING
Jeff Bridges - THE CONTENDER
Willem Dafoe - SHADOW OF THE VAMPIRE
Benicio Del Toro - TRAFFIC
Albert Finney - ERIN BROCKOVICH
Joaquin Phoenix - GLADIATOR

ACTRESS — LEADING
Joan Allen - THE CONTENDER
Juliette Binoche - CHOCOLAT
Ellen Burstyn - REQUIEM FOR A DREAM
Laura Linney - YOU CAN COUNT ON ME
Julia Roberts - ERIN BROCKOVICH

ACTRESS — SUPPORTING
Judi Dench - CHOCOLAT
Marcia Gay Harden - POLLOCK
Kate Hudson - ALMOST FAMOUS
Frances McDormand - ALMOST FAMOUS
Julie Walters - BILLY ELLIOT

ART DIRECTION
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS
GLADIATOR
QUILLS
VATEL

CINEMATOGRAPHY
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
GLADIATOR
MALÈNA
O BROTHER, WHERE ART THOU?
THE PATRIOT

COSTUME DESIGN
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS
GLADIATOR
102 DALMATIANS
QUILLS

DIRECTING
BILLY ELLIOT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
ERIN BROCKOVICH
GLADIATOR
TRAFFIC

DOCUMENTARY FEATURE
INTO THE ARMS OF STRANGERS: STORIES
OF THE KINDERTRANSPORT
LEGACY
LONG NIGHT’S JOURNEY INTO DAY
SCOTTSBORO: AN AMERICAN TRAGEDY
SOUND AND FURY

DOCUMENTARY SHORT
BIG MAMA
CURTAIN CALL
DOLPHINS
THE MAN ON LINCOLN’S NOSE
ON TIPTOE: GENTLE STEPS TO FREEDOM

FILM EDITING
ALMOST FAMOUS
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
GLADIATOR
TRAFFIC
WONDER BOYS

FOREIGN LANGUAGE FILM
AMORES PERROS
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DIVIDED WE FALL
EVERYBODY FAMOUS!
THE TASTE OF OTHERS

MAKEUP
THE CELL
DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS
SHADOW OF THE VAMPIRE

MUSIC (SCORE)
CHOCOLAT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
GLADIATOR
MALÈNA
THE PATRIOT

MUSIC (SONG)
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DANCER IN THE DARK
THE EMPEROR’S NEW GROOVE
MEET THE PARENTS
WONDER BOYS

BEST PICTURE
CHOCOLAT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
ERIN BROCKOVICH
GLADIATOR
TRAFFIC

Oscarkonkurrence
Så skal vi til det igen! Sidde oppe en
hel nat og se de smukke og de rige gå op
ad den røde løber i forventning om at
gå hjem med en guldbelagt statue, der
angiveligt ligner en kvindes onkel
Oscar. Oscarnatten er natten mellem
25. og 26. marts, og TV2 sender direkte.
Vær med i MOKS Oscar konkurrence,
hvor du kan teste din film IQ og gætte
hvem der løbe med Oscarerne i år. Sæt
et kryds i hver kategori og aflever
skemaet i MOKS postkasse foran lokale
9.2.1.
God fornøjelse. MOKred / Raunsø

Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________

Aflever skemaet i udfyldt stand i
MOK's postkasse(foran lokale
9.2.1) senest fredag d. 23. marts.
Svar modtaget herefter er
ugyldige!
Den person, der får flest rigtige
bliver honoreret med en Martini-
pakke bestående af en flaske gin,
en flaske vermouth, en dåse
oliven og nogle tandstikker!
Held og Lykke

SHORT — ANIMATED
FATHER AND DAUGHTER
THE PERIWIG-MAKER
REJECTED

SHORT — LIVE ACTION
BY COURIER
ONE DAY CROSSING
QUIERO SER (I WANT TO BE...)
SERAGLIO
A SOCCER STORY (UNA HISTORIA DE
FUTEBOL)

SOUND
CAST AWAY
GLADIATOR
THE PATRIOT
THE PERFECT STORM
U-571

SOUND EDITING
SPACE COWBOYS
U-571

VISUAL EFFECTS
GLADIATOR
HOLLOW MAN
THE PERFECT STORM

WRITING (ADAPTED)
CHOCOLAT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
O BROTHER, WHERE ART THOU?
TRAFFIC
WONDER BOYS

WRITING (ORIGINAL)
ALMOST FAMOUS
BILLY ELLIOT
ERIN BROCKOVICH
GLADIATOR
YOU CAN COUNT ON ME

THE OSCARS


