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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: GP. Vi mangler dit navn og adresse så du kan få dine 100 kr

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 20 ,  årgang 33 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:
20.00 M&M og fodboldlandsholdet smasker
Malta. Ellers bliver vi rigtig vrede...

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE
16.30 FADL holder Infomøde om turnus i
DAM-aud

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 grundkursus,
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)

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

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
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
Susanne S. Pedersen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. semester)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

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

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinik-
udvalget 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 undervisnin-
gen, 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.

GRAVID?

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

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

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til
skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til
alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation
såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn
under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedre-
gel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.
Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får
barn under en videregående uddannelse, kan få eks-
tra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til ram-
men om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
-almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
-dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
-enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måne-
der for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine nor-
male studieklip og bliver forsinket (med hensyn til
klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

STUDIET
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FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med
vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:

1.Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det
som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundt-
lig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.
2.Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3.Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået
kemi for at blive holdsat på 4. semester.
Følgende gælder studerende som er optaget fra
sommeren 1994:

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-

1.Gammel ordning:
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.

Ny ordning:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi samt Celle-
biologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal have
bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.

ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dis-
pensation til gentagelse af undervisningen i det
efterfølgende semester. Du skal søge, så snart
problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervis-
ning for efterårs- og forårssemesteret er hen-
holdsvis 1. august og 10. januar - men det er en
god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgnin-
gen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt un-
dervisningen, og vedlægge evt. dokumentation.

Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS -
3. SEMESTER
Fordelingen af hold til dette semesters kliniske grund-
kursus er nu afsluttet, og listerne er hængt op på
tavlen i vandrehallen.
Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. semester
fandt sted, skal du straks aflevere din nye adresse til
undertegnede, så klinikudvalget kan sende dig brev
om kurset.
Som tidligere nævnt vil der være en kort byttefrist.
Skulle der være behov for at bytte, kan det ske ved
at udfylde og aflevere en bytteseddel senest

fredag den 23. marts 2001
i postkassen ved lokale 9.1.41.

Byttesedlerne kan hentes på opslagstavlen ved lo-
kale 9.1.41. Der kan kun byttes, hvis man finder en
at bytte med!
Husk sidste byttefrist fredag den 23. marts 2001 !
Marianne P. Jakobsen
Studienævnssekretær

1-ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Gammel studieordning:
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.

Ny ordning:
Du skal bestå Basal Humanbiologi og Cellebiologi i
løbet af de første 2 år.

Overholder du ikke denne tidsfrist
vil konsekvensen være udskrivning
fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

Fase II

OSVAL II FORSIDER
Den 1. marts 2001 udløb afleveringsfristen for for-
sider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret 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.

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
21/3 Genoplivning 16.30-19.00 -
22/3 Sutur 16.15-17.45 1
22/3 Sutur 18.00-19.30 4
27/3 Gynækologi 16.30-19.00 -
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 -
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 2
29/3 IV-adgang 18.00-19.30 1
3/4 Kateter 16.15-17.45 2
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 6

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!

Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET

Til drengene
og pigerne
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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
TEA TREE OIL � ER DET SÅ
FARLIGT???

Mandag den 9. april 2001 kl 19.00
Farmaceutisk højskole (DFH) Benzon auditoriet,
Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø.

Associate Professor Thomas V. Riley
(University of western Australia, Perth, Australien)
Biolog, Cand. Scient. ph.d. Kim Søholt Larsen
Tea Tree Oil, æterisk olie udvundet ved hjælp af
dampdestillation af bladene af det australske træ
Melaleuca alternifolia, har som registreret naturlæge-
middel og plantemedicin i flere lande i Europa og
Asien været genstand for megen opmærksomhed i de
senere år. Der er foretaget talrige laboratorie un-
dersøgelser, som synes at bekræfte de i 1920érne
beskrevne udsagn om at olien havde en kraftig
svampe- og bakteriedræbende effekt og var den tids
mest optimale antiseptiske middel. I de senere år er
antallet af publicerede kliniske undersøgelser øget
og alt synes at indikere at oliens anvendelse som
alternativ til udvortes antibiotisk og svampedræ-
bende behandling af hud og slimhinde problemer er
yderst interessant. Dette positive billede kommer i
en tid, hvor der er megen fokusering på den store
risiko der er for udvikling af resistens til de traditio-
nelt anvendte batericider og (fungicider). Myndighe-
derne i flere lande har stort behov for at finde alter-
nativer til udvortes antibiotisk behandling, hvis man
skal undgå store samfundsmæssige økonomiske og
etiske problemer som følge af den øgede udvikling af
resistente bakterier. Eksempelvis menes det, at se-
kundære infektioner som følge af indlæggelse på sy-
gehuse i Storbritannien årligt koster mere end 5000
mennesker livet, samt det engelske sygehusvæsen
mere end 1 milliard pund.
Miljøstyrelsen, som er ansvarlig for lovgivningen
omkring salg og markedsføring af kosmetiske pro-
dukter i Danmark, har gennem det sidste år fokuseret
på en mulig ændring af reglerne omkring salg og
markedsføring af produkter indeholdene Tea Tree
Oil, som følge af enkelte rapporter, hvor Tea Tree
Oil produkter menes at have været involveret i al-
lergiske reaktioner ved brug af kosmetik.
DANFYT har besluttet at lave en temaaften om Tea
Tree Oil, hvor der vil blive sat fokus på effekt, virk-
ning, bivirkninger og resistensproblematikken. Prof.
Thomas Riley har forsket i effekt og sikkerhed af Tea
Tree Oil i 98 år, økonomisk støttet af blandt andet
de Australske Myndigheder. Thomas V. Riley har
publiceret resultaterne af undersøgelserne i interna-
tionalt anerkendte tidsskrifter og hans term har i
øjeblikket 4 kliniske undersøgelser med Tea Tree Oil
produkter undervejs. Kim S. Larsen har gennem en
årrække arbejdet med plantebaserede produkter og
specielt fokuseret på indholdstoffer i relation til ef-
fekt.

En spændende aften ned fokus på plantemedicinens
anvendelse – fordele og ulemper

UDDANNELSEN I
HUMANBIOLOGI

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basal-
biologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i  sundhed
og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgs-
basis i 1989 og blev positivt evalueret i 1994. Den
næste evaluering skal foregå i 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-

LECTURE:     MOTIVATING
AND MONITORING THE
MEDICAL STUDENTS

Time and place:  Tuesday April 3, 2001
at  2.15 pm in the Haderup
Auditorium, Panum
By:  Professor Ivan Damjanov, Department of
Pathology and Laboratory Medicine
The University School of Medicine, Kansas City, USA
The lecture will include the disscussion of the
following topics worded in questions:
Universal or custom-tailored curriculum. Can we meet
the expectations of all students ? The advantages
and disadvantages of a „National“ or „prescribed,
regimented curriculum“
What works and what does not work in motivating
students (at least in our place!). Strict examinations,
home work, tutorials, „spoonfeeding“, computer-based
course, „pass-fail“ (nongraded examinations)
What to do with students who have academic
difficulties. Here I will talk about our experience
with  remedial courses
What to do with outstanding students. Here I will
talk about our honors program.

Kind regards
Ulla M Wewer
Professor, dr. med.
Poul Jaszczak
Studieleder

gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en
samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere
forskningsaktivitet, karakterniveau og alder.

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

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76/35 32 75 28
e-mail: mol@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG
DEN 17. APRIL 2001 KL. 12.00

STUDIET
Til
drengene
&pigerne
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Annoncer
Work involved:

20 days per single issue – 2 single issues per
year
30 days per double issue – 1 double issue per
year
TOTAL: 7O days per annum  for three years
(2001-2002-2003)
Deadline for applications: 30 March
2001

Kindly send your application to:
Ms Ingrid Vang
Personnel Office
WHO Regional Office for Europe
Scherfigsvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
 NB: The ENTRE NOUS magazine can be found
at the University library of Panum Institute or
at the Royal Library.
Copies can also be requested from WHO.
Please contact Ms Dominique Gundelach,
Editorial Assistant, Reproductive Health and
Pregnancy unit: tel: 39 17 14 51 – e-mail:
HYPERLINK “mailto:drm@who.dk”

EGIONAL OFFICE FOR EUROPE
SEEKS A PART-TIME CONSUL-
TANT TO WORK AS EDITOR
FOR ENTRE NOUS
The European Magazine for Sexual
and Reproductive Health

Terms of Reference
To work within the agreed editorial policy for
Entre Nous, and to ensure that this is carried
out to a high editorial standard, in consultation
with the Regional Adviser for Reproductive
Health and Pregnancy.
To put forward proposals for themes to be dealt
with in forthcoming issues.
To suggest possible contributors on the chosen
themes.
To build up contacts with potential contributors,
to solicit contributions and articles and to edit
items for publication, with illustrative
materials. To undertake such research as is
necessary to verify and update the articles. To
undertake such follow-up as is needed with each
contributor, ensuring approval for major editing
or re-writing, and captions for illustrations.
To follow-up on reproductive and sexual health
developments, throughout Europe, and build up
contacts with sources of information among both
government and non government personnel
working in the field of reproductive and sexual
health. To ensure a good balance of contributions
from the countries of the Region.
To discuss with the Regional Adviser the
solicitation of contributions to Entre Nous from
consultants going on mission to various countries
or representing the unit at meetings.
To collaborate closely with UNFPA, at
intercountry and country level. To report on
UNFPA  and WHO policies and programmes
within Europe.
To write and edit news items and articles for
Entre Nous.
To write all additional copy for the standard
sections in the back pages – resources, book and
magazine reviews, UNFPA and WHO news
items, diary, training courses, internet
resources.
To select illustrations/photographs and do the
layout. To read and correct the galley-proofs in
English and, if possible, in Russian.
In collaboration with the Editorial Assistant, to
ensure the production on schedule of the English
& Russian editions of the magazine.
To undertake such follow-up correspondence as
may be needed with contributors after
publication, and - in special circumstances - with
interested readers.
Each single issue requires 20 working days of
preparation at WHO EURO, a double issue
requires 30 days. Two single and one double
issue are produced per year, i.e. 70 working days
per annum.
QUALIFICATIONS
Professional editor/journalist with some
background in health journalism, or specialist in
Reproductive Health or Public Health issues.
Experience in lay-out, and in use of scanner and
digital camera photo-processing.
Good communication and team-work skills.
Readiness to work in an international and inter-
cultural environment.
Readiness to accommodate urgencies linked to
production and printing schedules.
Broad knowledge of the social, economic and
historic situation of the WHO European
Region.Knowledge of United Nations strategies,
conventions, etc.
English native speaker, based in Copenhagen.
Knowledge of at least one further official
language of the WHO European Office (French,
Russian or German).

IMMUNOLOGISK
KRÆFTFORSKNING

Stud.med./scient. søges

Med baggrund i Hæmatologisk Forsknings-
laboratoriums  studier i myelomatose og bryst-
kræft, søger vi en interesseret student, som øn-
sker at arbejde målrettet indenfor et forskning-
sområde, hvor der aktuelt sker store fremskridt.
Projektet vil være indenfor et allerede etableret
område omhandlende optimering af teknikker til
fremstilling af dendritceller og antigenaktivering
af disse med henblik på behandling af kræftpatien-
ter.
Kontakt ønskes snarest, idet der planlægges op-
læring i laboratorieteknikker over sommeren med
henblik på ansøgning om et 1-årigt
scholarstipendium til efteråret.
Kontakt venligst videnskabelig koordinator Ulla
Høy Davidsen eller forskningsstipendiat, læge Inge
Marie Svane, Forskningssekretariatet,
Hæmatologisk afdeling L, Herlev Amtssygehus. Tlf
44 88 47 18 eller fax 44 53 50 67, e-mail:
ulda@herlevhosp.kbhamt.dk
el. Inge.M.Svane@dadlnet.dk

EKSPEDITION
TIL NORDØSTSIBIRIEN
sommeren 2001
- søger RUSSISK
studentermedhjælper:
DU – er en kvinde, som vil samarbejde om indsam-
ling af viden bl.a. vedr. etniske familiestrukturer
og eskimoiske kvinders verden
DU – kan russisk og dansk på højt niveau og har
prøvet at tolke.
DU – er parat til 2 – 3 måneders feltarbejde under
forholdsvis primitive vilkår som 4. deltager på
ekspeditionsholdet
Projektet tilbyder:
– en unik oplevelse udenfor turist-ruterne
– godt samarbejde om forskningsprojekt
– alle udgifter betalt
Er du interesseret?
– Så henvend dig hurtigst muligt til:

Ekspeditionsleder Bent Nielsen, 39 61 06 31,
eskibent@get2net.dk

STUD. MED. SØGES  TIL
ARBEJDE  I  ALMEN
PRAKSIS
Til afløsning for sygeplejerske og i mindre grad for
sekretær i almen praksis søges  stud. med., gerne
på ca 3 semester.  Vi har brug for Dig i ferie-
perioder og  ved kursus fravær og sygdom.
Vi er 3 læger, en sekretær og en sygeplejerske,
der arbejder tæt sammen i en veludstyret praksis.
Du skal være serviceminded, må gerne have kli-
nisk erfaring og en bred klinisk interesse. Kend-
skab til EDB vil også være en fordel..  Vi har brug
for Dig allerede fra maj måned.
Arbejdet foregår under tæt lægelig supervision og
med tæt kontakt til sygeplejerske/sekretær.  Vi
vil planlægge oplæring i april sammen med Dig.
Vores sygeplejerske tager EKG, blodprøver, Hb,
CRP, INR, Strepatest, blodsukker, og laver
urindyrkninger, og lungefunktionsundersøgelser.
Desuden  giver hun injektioner, laver vaccinations-
planer, og tager sig af sårbehandling og podninger,
assisterer til GU, har kontakt med hjemmepleje,
foretager telefonvisitation af patienter og ikke
mindst vejleder og trøster patienter.   Vi vil efter-
hånden oplære Dig i disse funktioner.
Arbejdstiden vil være fra kl 8 til ca 14 30,  onsdage
dog kl ca 13 45 –18 30, og aftales fra gang til gang.
God løn på timebasis.
Yderligere oplysninger hos sygeplejerske Ulla
Fabregat eller hos en af lægerne.
Ansøgningsfrist  tirsdag d. 27 marts 01.  Send
ansøgning til:
Lægerne Jørgen Vagn Nielsen, Peter Apel og Phi-
lip Hasselqvist
Store Kongensgade 96
1264 København K
Tlf. 3311 2299  kl. 8-12 og 13-14, onsdage dog kl
14-18

TURNUSBYTTE
Turnusplads i Storstrøms Amt til efteråret (efter
sigende uden ventetid) byttes for turnusplads i
HS, Københavns Amt, Roskilde Amt eller Frede-
riksborg Amt.

Kompensation ydes ikke.

Ring efter kl. 17 til Gro på tlf: 38 11 82 92.

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

CELLEBIOLOGI
Læsemakker søges til eksamenslæsning.
Ring på tlf. 26 83 85 62.

FASE II FESTEN
Under fase II festen blev der indleveret et ” Time
chain ” ur!?!
Hvis du vil have dit ur, så ligger det i Studenter-
klubben!!!
Benjamin

ANNONCER



7VAGTBUREAUET

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 12 - 12/3- 2001 – 18/3-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 7 9 9 9 7 17 12 70
Udækkede vagter3 4 0 3 4 0 0 14
Opskrevne 1 3 2 0 3 19 13          41

Aften 15-23
Bestilte vagter 20 19 18 24 19 23 10 133
Udækkede vagter0 4 0 2 1 0 0 7
Opskrevne 23 10 10 13 24 26 18         124

Nat 23-07
Bestilte vagter 16 16 19 21 16 13 20 121
Udækkede vagter1 1 1 0 0 0 0 3
Opskrevne 8 6 5 12 24 22 16         93

Bestilt i alt 43 44 46 54 42 53 42 324
Udækket i alt 4 9 1 5 5 0 0 24
Dæknings % 91 80 98 91 93 100 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 12 - 12/3-2001 – 18/3-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 0 2 1 0 0 0 3
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 : Man dag & 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.

FERIEKORTET „DER BLEV
VÆK“.

Så er årets feriekort udsendt. Feriekortet heddet i år
FERIEPENGEOVERSIGT, og er en hvid A4 side.
Feriepengeoversigten, som alle der har feriepenge over
kr. 500,00 til gode hos FADL gerne skulle have modta-
get, skal afleveres til Vagtbureauet, når man ønsker
feriepengene udbetalt.

Som tidligere oplyst i MOK er der følgende frister for
udbetaling:

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 FERIEPENGEOVERSIGT 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

Husk at give Vagtbureauet besked, hvis du har ændret
bankkontonummer.

KURSUS-INFORMATION

Der er stadig ledige pladser på  MVS- og VT-II-kur-
serne.
Se i Semesterhæftet vedrørende kursusbeskrivelse
og datoer for holdene.

Ring til Maria og få en plads på et af kurserne tlf. 35 24
54 02

EKG KURSUS

Vi må med beklagelse meddele, at der ikke bliver
afholdt EKG kursus i dette semester. Vi regner med,
at der bliver EKG kursus igen til efteråret.
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SPV-flyver hold 1502
søger 4 nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.
Krav:
 Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
Min. 4 vagter hver måned.
Ansøgningsfrist: Mandag den 2. april 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger:  Hos holdleder Behrouz
Jifroudi på tlf. 28 18 04 25
Har du lyst til at være med til at starte et nyt SPV-
flyverhold 1503 !
 Det er meningen, at holdet skal kunne dække alle
typer SPV-vagter. Det kan altså  både være psyk.,
afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til.
Når holdet ikke er i arbejde, dækkes også løse SPV-
vagter. På den måde er man som holdmedlem stort
set altid sikret arbejde på de planlagte ”vagtdage”.
Krav:  Du skal kunne tage ca. 4 vagter hver måned,
have haft min. 200 SPV-vagter . For at holdet kan
etableres må vi regne med at der skal være ca. 20
medlemmer.
Yderligere information : Til Vagtbureauet - Gitte Haupt
eller Søren Rasmussen på 35 24 54 04.
Ansøgningsfrist: fredag den 30.3.2001 klokken 12:00
Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller
ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

Nyt SPV-hjemmehold 1513
Vagtbureauet har fået bestilling på et SPV-hjemme-
hold, til varetagelse af plejen omkring en yngre beboer
på et plejehjem på Amager.
For at holdet kan etableres vil der være brug for ca. 18
medlemmer.
Der skal dækkes dag – og aftenvagter alle ugens dage
+ en vagt mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10
– 15.
Krav:  200 SPV-timer, som skal være ligeligt fordelt på
psyk. og somatiske timer.
Skal kunne tage ca. 4 – 5 vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist: fredag den 30. marts 2001 kl. 12:00
For yderligere information, ring til Vagtbureauet, Gitte
Haupt / Søren Rasmussen, 3524 5404

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: Fredag den 30. marts 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.

Intensivhold 4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542 KKHH
FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder
DIG en enestående chance for at videreudvikle din
kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige
fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker.
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 afdelin-
ger.
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, herunder
psykisk observation og pleje af patienter og pårø-
rende, akutte livs redende procedurer, opsætning 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:  maj/juni
Vagtstart:  juni
Ansøgningsfrist:  Ansøgningen skal være på vagt-
bureauet mandag den 2. april 2001 klokken 12.00.
Yderligere informationer:  For yderligere info kon-
takt venligst holdleder Anja Pedersen på 33 21 12 22.
Udfordrende og fleksible vagter tilbydes

Hold 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 1 ventilatør.
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 ca. 5 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. marts 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

Hæmodialyse - 4202
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 syge-
plejerske/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.

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 26. marts 2001 på
VB kl. 12.00.Holdmøde er den 19. marts kl. 17.00.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND
Da nogle af vore holdmedlemmer er blevet færdige
med studiet, søger vi 2 nye holdmedlemmer til ind-
supplering i april mdr. 2001 eller hurtigst muligt.
Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patien-
ten er kørestols og respiratorbruger. i personlig pleje,
pasning og vedligeholdelse af respirator, tube og kathe-
terskift. Arbejdet foregår under afslappede  forhold
uden indblanding fra anden side og er derfor meget
selvstændigt. Vi planlægger i samråd med patienten
de daglige gøremål såsom: Indkøbsture eller bare en
„køretur i det fri“. Vi får i dagtimerne cirka 5 timers
ekstra hjælp til løft med mere af andet personale.
Kvalifikationskrav:  Minimum 100 ventilatør-timer, helst
nogen intensiv samt psykiatrisk erfaring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 4-5 vagter månedlig og desuden
skal du have kørekort. Det er også nødvendigt, at du
mestrer lettere madlavning.
Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvad enten du foretrækker
eget køretøj, eller tager S-toget fra hovedbanegården.
Der ydes  1 l/4 times transport hver vej.
Oplæring:  To følgevagter af 4 timer i henholdsvis dag
og aftenvagt. Hertil kommer supplerende undervis-
ning i Lifecare respirator PLV 100, samt undervisning i
skift af trachealtube.
Ansøgningsfrist:  Torsdag den 29. marts 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Hos holdleder Christian Rothe
tlf.  47 76 51 95

VAGTBUREAUET
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Nyt MVS-hold 5406 søger 7 – 8
medlemmer
Vagtbureauet har foret bestilling på et MVS-hold, der
skal varetage plejen omkring en yngre beboer på et
plejehjem på Amager.
Holdet skal dække alle nattevagter i tidsrummet 23:00
til 07:00.
Krav:  400 SPV-timer, bestået farmakologi og mikro-
biologi.
Skal kunne tage 4 – 5 vagter pr. måned.
Ansøgere med MVS-kursus vil blive foretrukket.
Ansøgningsfrist: fredag den 30. marts kl. 12:00
Yderligere information kan fås på Vagtbureauet, Gitte
Haupt / Søren Rasmussen, 3524 5404

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.22/3-2001 kl. 12.00

Du kan ringe og få flere oplysninger hos holdleder
Morten Byndgaard tlf. 35 85 96

IMCC

IMCC EXCHANGE
Vi arrangerer klinisk ophold af en måneds varighed
rundt omkring i verden, og der er stadig pladser
tilbage i sommeren og efteråret 2001. Så går DU
med en drøm om at opleve sundhedsvæsenet fra en
anden side end den danske og samtidigt se lidt til et
andet land, så er dette helt sikkert noget for dig!
Prisen er, for de fleste lande, kun 1350 kr for kost og
logi, hvoraf du får 300 kr retur, hvis du skriver en
rapport om dit ophold. Der er mulighed for at tage
ud både som prækliniker og kliniker. Kig forbi IMCC
kontoret, og se listen over mulige lande. Vi har
kontorstid, onsdage kl. 14-16.30.
Opholdet kan godkendes som præklinisk ophold og
VKO.

VIL DU/I UD OG
REJSE MED
STUDIET?

Så har du muligheden
for at få et klinikophold I troperne
med PIT.
Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på hospita-
ler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karak-
teriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter
bekendtskab med en lang række tropemedicinske
sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i
den tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 mdr. (maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været I tro-
perne vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.

PRÆKLINISK OPHOLD
SOMMEREN ÅR 2001
Der bliver igen i år mulighed for at komme på præ-
klinisk ophold med IMCC København. Opholdene
henvender sig hovedsageligt til Fase I´ere, og giver
mulighed for at se hverdag (- og nat) på et sjællandsk
eller bornholmsk sygehus. Man er afsted 14 dage på
enten en kirurgisk eller medicinsk afdeling. Ophol-
dene koster 300 kr. og er i følgende perioder:
1. uge 25-26 (18/6-30/6)
2. uge 27-28 (2/7-13/7).
3. uge 29-30 (16/7-27/7)
4. uge 31-32 (30/7-10/8)
5. uge 33-34 (13/8-24/8)

Hospitalerne er følgende:
· Nykøbing F. – ort. kir.
· Holbæk – ort. kir.
· Stege - kir.
· RASL – ort. kir. (dog ikke i periode 1)
- på alle sygehus undtagen RASK er der mu-
lighed for at få kost og logi under opholdet.
Derudover er vi 95% sikre på også at kunne tilbyde
ophold på solskins øen Bornholm, dvs. på det attrak-
tive Bornholm Central Sygehus.
Hvis du har fået lyst til at komme på præklinisk
ophold så følg med i næste nummer af MOK hvor der
vil være komplet liste over sygehuse samt dato for
ansøgningsfrist for sommeren 2001.
Til slut en lille bøn; præklinisk udvalg består af stu-
derende, der arrangere ophold for andre studerende.
Vi i udvalget har alle været afsted på prækliniske
ophold, som vi selv arrangerede. Men nu savner vi

nye fase I´ere, der selv vil afsted og har lyst/over-
skud til at arrangere ophold.  Arbejdet er ret afslap-
pet og ikke specielt krævende, men det skal sjovt
nok gøres for, at bevare denne mulighed for at Fase
I´ere kan opleve hospitalshverdagen på andre måder
end som FADL-vagt. Derfor, hvis du har lyst til at
være med i/bevare præklinisk udvalg så mail til
mfranthe@mdb.ku.dk eller mød op til vores næste
møde, som annonceres i næste MOK.

Hilsen Mattis & Bo

Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset
studietrin.
Mødet afholdes torsdag d. 29.marts kl. 20:00 i FadL´s
mødelokaler (ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse på tlf.
56501445 eller Christina på tlf. 35353945.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Lasse og Christina.

Basisgrupperne
PANUMKORET SØGER
MEDLEMMER;
Panumkoret søger sangere til stemmerne 1. tenor
og 1. bas. Korerfaring og nodekendskab er en for-
del, men ikke et krav. Der vil skulle aflægges
stemmeprøve for dirigenten.
Mød op til den ugentlige korprøve, som finder sted
i Studenterhuset i Købmagergade på 1. sal (ved
siden af Rundetaarn) hver torsdag kl. 16h30.
Panumkoret opstod på Panum Instituttet for år
tilbage og består i dag af studerende fra forskel-
lige studieretninger, dog med overvægt af medici-
nere. Koret har et varierende repertoire. Dette
semester synges skandinavisk senromantiske kor-
værker af bl.a. P.E. Lange-Müller, Grieg og August
Södermann.
Ved spørgsmål kan du kontakte korets dirigent,
Gorm Larsen, på  dirigent@panumkoret.dk eller
tlf. 35 39 44 46. Du kan også besøge Panumkorets
hjemmeside på www.panumkoret.dk .

TIL ALLE CYKELSPORTSINTERESSEREDE PÅ PANUM.
Bliver på euforisk når Johan Museeuw sætter feltet på Bosberg? Når Bartoli upåvirket træder fra de andre på
La Redoute? Pumper din adrenalin uhæmmet når Vainsteins, Freire og Zabel hamrer igennem på via Roma,
i San Remo?
Hvis ja til dette, plus at du har en racercykel, så læs videre.
Jeg vil starte en cykelklub på Panum. En rigtig god klub, for alle dem der elsker at cykle på landevejen. En
klub hvor man føler sig velkommen og en del af et fællesskab. En klub hvor vi ikke kun mødes et par gange
om ugen for at træne sammen, men også kan mødes til hyggelige middage, hvor vi kan fortælle røverhistorier
fra landevejen.
Der skal være plads til både nybegyndere og øvede i klubben - sålænge man er indstilllet på at det er en
cykelsportsklub og vores mål er at komme i god form og måske se om vi kan komme med i nogle løb. Og måske
vinde :-)
Det første møde holder vi hos mig mandag den 26.marts 2001 kl.20:00. Der vil vi lære hinanden at kende,
planlægge sæsonnen, diskutere hvad klubben skal hedde, og selvfølgelig tale om det just overståede Milano-
San Remo.
 Hvis du er interesseret i at være med i en rigtig god cykelklub, så skal du mail til mig på jnielsen@mdb.ku.dk
snarest muligt.
MVH
Jonas Mønsted Nielsen.

Basisgrupperne fortsætter på næste side

VB OG INDRE ORGANER
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!!REKLAME

REKLAME!!

For alle interesserede homo’er
(men vistnok mest pigerne) hol-
des der STOR fest i Park, på
næste fredag – den 30/3.
Miss Kitty Club kommer til at huse 400 ellevilde,
feststemte lebber i deres bedste mundering (vi
lover, at skovmandskjorterne har fået lov til at
blive hjemme til fordel for nedringet latex)!!
Så hvorfor skulle DU ikke også tage og komme?!
Det koster ovenikøbet kun 70 kr, hvilket er billi-
gere end at gå i biografen alene på selvsamme
fredag aften...
Vi er ihvertfald nogle stykker fra Panums fantasti-
ske homo-gruppe som arrangerer en lille get-toget-
her før festen. Og har DU lyst til at møde ligesin-
dede medicinere tidligt på aftenen, samt feste igen-
nem senere på natten, så skynd dig at købe billet
– de kan købes på Sebastian den 22 og 29 – og læg
mærke til MOK næste uge, hvor tid og sted for
præ-festen annonceres.

Du er også velkommen til at skrive til
thiele@mdb.ku.dk, hvis du vil høre nærmere.

INDKALDELSE TIL
GENERALFORAMLIMG I PAF.
TORSDAG D. 29. MARTS 2001
KL. 16.00 I KANTINEN
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 forman-
den i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen. 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.
tlf. : 35353592
bjreseke@mdb.ku.dk
Indretning og hygge i Panum´s
Friluftsforening (PAF)
I de lyse lokaler ud mod Blegdamsvej i drifts går-
den. 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.

PPP er en ny gruppe som interesser sig for pædia-
trien. Den håber at komme ind under IMCCs vin-
ger, og planlægger at invitere pædiatrikere ud for
at tale til os, lidt som SATS gør med traumetologi/
anæstesiologi, for at lære noget om specialet og
skabe nogle kontakter.
Vi kan abonnere på pædiatriske blade og ”Vi For-
ældre” (!) måske arrangere pædiatriske ophold på
hospitaler her og i i udlandet, og måske møde
medicinstuderende fra andre lande der også har
lyst til at blive børnelæger, og sammenligne tips
og erfaringer. Desuden kan vi måske tage op eller
deltage i existerende børne-relevante projekter
på IMCC, og tage nye op, som at klovne med
klovnen på Riget!
Håber at se Jer til første møde, 16.30, 4. April på
IMCC kontoret, hvorefter vi måske kan presentere
gruppen for IMCC´s månedsmøde.
Mail Cat på catcollin@yahoo.com eller ring
82320512, hvis du vil være med eller har spørgs-
mål!

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Kalender forår 2001
Fællesmøde tir 3/4 kl. 16
Parlamentarikseminar 6.-8./4
Fællesmøde tir 24/4 kl. 16
"Myter og fordomme i sund-
hedssektoren" Lør 19/5

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 13/3

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Cellebiologi (ny ordning)
5. Studienævnsmødet
6. Eventuelt

Til stede:
Anders, Signe, Rasmus (2. sem.), Gry, Signe
(3.), Henrik, Bjarke (4.), Bo, Thomas, Caroline
(5.), Gordon (6.), Simon (7.), Shruti, Christopher
(8.), Klara (9.), Katrine, Bue (10.)

Ad 1 - Formalia
Bjarke var dirigent og Bue referent

Ad 2 - Nyt fra semestrene
1. semester:
Evalueringen af undervisningen i efteråret blev
gennemgået. Svarprocenten var desværre kun
48%, så resultaterne har ikke den store vægt. I
kemi er der generelt stor utilfredshed med
forelæsningerne, og en del studerende har anført,
at de var bestået på grund af A-niveau fra
gymnasiet eller private kurser.
Holdundervisningen og øvelserne fik en noget
bedre evaluering. Basal human biologi blev
evalueret godt. Dog havde SAU-
undervisningens indhold været af overordnet

karakter mens eksamen gik mere på detaljer.
Desuden savnede nogle feedback på øvelserne,
evt. i form af rapportskrivning.
Kemi: Jørgen Christoffersen har tilbudt at lave
et opfriskningskursus for studerende med
vanskeligheder ved kemi, svarende til gymnasiets
C-niveau. Dertil skal laves et opgaveværksted
og diverse andre tiltag for at forbedre kemi-
undervisningen. Poul Jaszszak har accepteret
at studienævnet støtter økonomisk.
Det blev diskuteret, om vi synes det er en god
ide med en sådan ”opgradering” af kemi-faget,
på godt og ondt. Der var dog enighed om i første
omgang at spørge Poul Jaszczak om baggrunden
for, at studienævnets medlemmer ikke var blevet
inddraget i sagen. Derefter vil vi få emnet på
dagsorden til næste studienævnsmøde, og inden
da diskutere vores egen holdning på fællesmødet
dagen inden. Signe og Bo skriver en notits til
MOK-siden.

2. sem.: -har haft en del forelæsninger på HCØ,
i Teilum, annekset mm. Simon og Rasmus
skriver et brev til driftsafdelingen for at få en
mere ensartet fordeling af de ”gode” lokaler.

4. sem.: - har efterlyst en udmelding fra
Anatomisk Institut vedr. hvilke mikroskoper
der bliver brugt til spotprøven til sommer. De
(Bianca Houlind) har lovet at melde ud.

5. sem.: Bo efterlyser et MOK-indlæg vedr.
den reviderede plan for overgangsordningerne
for de studerende der skal overflyttes til den ny
studieplan. Han kontakter Lene. Mødet mente,
at der bør holdes et infomøde om emnet.

11.-13. sem.: - har været utilfredse med
afskaffelsen af eksamensformændene, som er
de studerende der koordinerer planlægningen af
eksamenstidspunkterne. Bjarke undersøger
sagen.

Ad 3 – Meddelelser
- Forenede Studenterråd holder

parlamentarikseminar den 6-8. april. Det
er ganske hyggeligt, og meget nyttigt for
nyligt indvalgte i studienævn mm. MSR

betaler naturligvis deltagergebyret.
Interesserede skal melde sig til Simon.

- Tirsdag den 10/4 er der fest for 1.-6.
semesters HR, og alle fra MSR er også
inviteret.

- 3.-5. semesterudvalget skal deles i
enkeltudvalg for de tre semestre. Det vil
sige at DER MANGLER
STUDENTERREPRÆSENTANTER!!!
– og det gør der også i Pædagogisk udvalg.

- Skabe: Bjarke får mange mails – sker der
mon overhovedet noget?

- 23.-25. marts er der årsmøde i den
landssammenslutning FSR (og dermed os)
er medlem af. Der mangler folk til at ordne
praktisk arbejde.

- Den 19. maj er der her på Panum 1-dages
konference studerende fra alle uddannelser
i sundhedssektoren. Emnet er myter og
fordomme i sundhedssektoren

Ad 4 – Cellebiologi
Der er problemer med eksamen i cellebiologi
efter ny studieordning til sommer. MSR og
Studienævnet ønsker en integreret eksamen, men
institutterne vil have en skarpere opdeling
mellem de 4 indgående fag anatomi, biokemi,
fysiologi og genetik.
Der var enighed om, at vi på længere sigt vil
fastholde intentionen om en integreret eksamen,
derunder opkvalificere eksaminatorerne fagligt,
således at en person kan foretage retningen. Til
sommer kan der på grund af tidspresset
dipenseres herfra. Dog skal bedømmelsen være
således, at man ikke skal bestå hvert fag for sig,
men samlet. Det vil være en god ide at lave en
helhedsvurdering af de sæt, der ligger omkring
beståelsesgrænsen, for at undgå at det er en
lommeregner der afgør om man er dumpet eller
bestået.

Ad 5 – Studienævnsmødet
Intet til punktet.

Ad 6 – Eventuelt
Heller intet her.

DÅRLIG KEMI?

Er kemi-undervisningen for dårlig?
Skal studienævnet give flere penge
for undervisningen?
Skal andre fag så have færre penge?

Disse spørgsmål blev stillet til sidste
fællesmøde i Det Medicinske
Studenterråd, men de fik ingen svar.
Følg med i MOK og kom til MSR’s
næste møde – uden dig ved vi ikke
hvad de studerende synes!

Læs her i referatet om
problemstillingen.

MSR
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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


