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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 FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

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

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i 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:

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr , 11 årgang 33 udkommer

Torsdag:
Filmklubben viser "Dass Boot"

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
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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
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
93 (holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning
fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

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

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

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev,
Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. semester)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.

SU-SPØRGSMÅL:

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at
alle spørgsmål vedrørende
SU skal rettes til universitetets SU-kontor i Fiol-
stræde 22, 1171  København
K, tlf.: 33 14 15 36.
Der er ofte flere der tager fejl af, at når de i SU-
spørgsmål bliver henvist
til deres uddannelsessted. De tror, at det er på Panum
(eksamenskontoret),
hvilket det ikke er, da universitetet har samlet alt
SU-administration i
Fiolstræde 22.
Dog er det muligt, at finde enkelte SU-blanketter til
fri afbenyttelse foran
studievejledningen for medicin på fakultetsgangen.

Årskortfornyelsesblanketter:

Vi har stadig enkelte årskortfornyelsesblanketter
liggende på
eksamenskontoret, som er kommet retur med ube-
kendt adresse. Husk at du skal

medbringe og fremvise fornyet årskort til eksamen,
så hvis du ikke er i
besiddelse af den lyserøde fornyelsesdel, skal du straks
kontakte
eksamenskontoret.

Venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
           www.ku.dk/selvbetjening/

Studievejledningen
ORIENTERING OM VALG AF
UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE
II !

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

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

Orienteringsmødet afholdes mandag den 15. novem-
ber 1999 kl. 12.15 – ca. 13.00 i Haderup-auditoriet
Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.
Fristen for at aflevere prioriteringsskemaet er
onsdag den 15. december 1999 kl. 12.00
Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

RIV UD OG GEM.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE
TIL KEMITENTAMEN.

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

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

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:

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

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

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

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

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.
Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og
hurtigt. I kemi bruges specielt:
Købmandsregning  (proportionalitet).

1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.

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

Ved tentamen:
Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er
nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

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

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

STUDIET
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EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER ORDBLIND

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

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

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

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

SNYD
IKKE DIG SELV TIL
ANATOMIEKSAMEN!

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

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

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

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

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

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

Alt efter hvor meget tid I har kan i til allersidst
repetere de spørgsmål i synes er særlig svære.
Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve
eksamenssituationen.  Når man har øvet, er to mi-
nutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundt-
lige eksamen, skal I ikke glemme at I som oftest har
et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvil-
ket er en stor hjælp.  Eksaminatorerne er flinke folk,
som er gode til at trække det I ved ud af Jer.

Held og Lykke!

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 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.

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

OVERGANGSORDNINGER VED
IMPLEMENTERING AF STUDIE-
PLAN 2000.

Overgangsordningerne er udarbejdet med hen-
blik på at skabe mindst muligt besvær for den
enkelte studerende. Samtidig ønsker man den
hurtigst mulige afvikling af den gamle studie-
ordning (G). En overgang fra en studieplan til en
anden, fra en måde at studere og tænke på til en
anden er aldrig uden problemer. Derfor vil der i
de kommende år, efterhånden som vi indhøster
erfaringer, blive foretaget løbende justeringer
af ordningen i forsøget på at opfylde visionen om
at skabe de bedste rammer for den enkelte stu-
derende. Af den grund vil denne overgangsord-
ning ikke være endelig eftersom der vil være
uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har ta-
get højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:

Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær
eksamen efter gammel ordning i de to efterføl-
gende semestre, således at der i alt gives yderli-
gere 2 eksamensmuligheder. De studerende skal
i den forbindelse være opmærksomme på, at der
ikke, som normalt, tilbydes syge-/reeksamen.
Dette vil med andre ord betyde, at har man ikke
bestået sin eksamen indenfor disse rammer
(d.v.s. senest 1 år efter studieplanens (G) op-
hør), vil man blive overflyttet til ny studieplan –
det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE
DISPENSERES fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksa-
men efter gammel ordning stadig ikke har be-
stået denne, tilbydes undervisningsplads inden-
for ny studieordning (N) (studieplan 2000) og
ved eksamen efter ny ordning fritages de for
eventuelle dele af de nye eksaminer, som de har
bestået efter gammel ordning.

Gentagelse af semestre / undervisning:

Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 4, 6, 7, 8, 11 og 12. semester
hvoraf 11. og 12.semester vil blive ekstra udbudt i
alt 2. gange, således at undervisningen  på disse
semestre kører sidste gang h.h.v. foråret 2006 og
efteråret 2006.

I henhold til dette vil det for den enkelte student
betyde, at overflytning er en realitet såfremt man i
forhold til sin studiestart blive forsinket mere end
det, der følger af nedenstående:

· feb. 1998; ved mere end 4 sem.
· sep. 1998; ved mere end 3 sem.
· feb. 1999; ved mere end 2 sem.
· sep. 1999; overflytning ved forsinkelse på
mere end 1 sem.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!!

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

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

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 18.30-19.30 15.30–18.30 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

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

Fase I
3. SEMESTER STUDERENDE

J. nr. ref: gro 20. november 2000

Vedrørende aflysning af undervisningen i medicinsk
fysik.

I forbindelse med forelæsningen i medicinsk viden-
skabsteori tirsdag d. 28. november, kl. 10-12 vil de-
kan Hans Hultborn  i pausen mellem de to forelæsning-
stimer komme til stede og gøre status over den mang-
lende undervisning i medicinsk fysik samt fakultetets
økonomiske dispositioner i forbindelse hermed.

Med venlig hilsen

Hans Hultborn

TILMELDING TIL 2.
SEMESTER-UNDERVISNING:

Der står i lektionskataloget for ny studieordning, at
tilmelding til 2 .sem. undervisning sker på Studie- og
eksamenskontoret.
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Al henvendelse
vedrørende
tilmelding/afmelding af undervisning (på 2. seme-
ster) sker hos Bianca
Houlind - Med.Ana.Ins. 18.1.12

Venlig hilsen

Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret

TILMELDING

Tilmeldinger til Basal human ........... (ny ordning) og
tilmelding til Kemi
(gammel ordning) er nu overført fra WWW/SEB og
kan ses samme sted - klik på
„vis tilmeldinger“ i hovedmenuen.

Der hænger desuden lister over de studerende, der
er tilmeldt disse
eksaminer på opslagstavlen foran eksamenskontoret
9.1.55a.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Studietilbud

Julegudstjeneste

Søndag den 3. december kl. 20.00

Vi afholder en julegudstjeneste i Trinitatis Kirke
ved Rundetårn i samarbejde med studenter-
menigheden ved Trinitatis, studentermenigheden på
KUA, studenterpræsten ved DTU, studenterpræsten
på RUC og den katolske studenterpræst fra SAKS.

Vi runder aftenen af i Trinitatis Kirkes Sognehus
med æbleskiver, julebryg og glögg.

Alle er velkomne!

Nærmere information om arrangementet eller
studenterpræstens arbejde i øvrigt fås på tlf. 35
32 70 94 eller 20 46 41 93 eller på vores hjemme-
side www.sund.ku.dk/praest

Venlig hilsen
Studenterpræsten ved Natur og Sund
Nicolai Halvorsen

KULTURAFTALE MED TYSK-
LAND, DEUTSCHER AKADEMI-
SCHER AUSTAUSCHDIENST
(DAAD).:

HOCHSCHULSOMMERKURSSTIPENDIEN
FOR TYSKSTUDERENDE 2001.

Deutscher Akademischer Austauschdienst stiller ca.
6 stipendier til rådighed for danske studerende mel-
lem 19 og 35 år til sommersprogkurser ved tyske
universiteter. Kurserne er af 3-4 ugers varighed.

Stipendierne kan søges af studerende på alle fag ved
universiteterne, handelshøjskolerne og seminarierne.
Studerende skal søge gennem deres egen uddannel-
sesinstitution.

Ansøgerne må have et godt kendskab til tysk og
mindst ét års studier i Danmark bag sig ved
stipendiets begyndelse. Ansøgere kan kun modtage
stipendium én gang inden for en 3-årig periode.

Stipendiet udgør DM 1.400,00 til dækning af kursus-
gebyr og opholdsudgifter.

Ansøgningen skal bestå af:
· Rosa ansøgningsskema
· fyldestgørende curriculum vitae

· udførlig begrundelse for ansøgning om sprog-
kursus
· udførlig anbefaling fra hovedfagslærer
· grønt sprogbevis, som ikke må underskrives
af den, som skriver anbefalingen

Ansøgningsmateriale, herunder rosa ansøgningsskema
og grønt sprogbevis, kan rekvireres ved Det interna-
tionale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, 1010
København K, tlf. 35 32 39 02/35 32 29 18 kl. 10-15
dagligt, fax 35 32 39 00. Alt udfyldes på tysk og
indsendes i ét originaleksemplar og én kopi. Ufuld-
stændige ansøgninger vil ikke blive anerkendt.

Kursusbrochure for 2001 udkommer i begyndelsen af
2001. Kursusbrochure fra 2000 kan lånes til gennem-
syn på Det internationale Kontor. Interesserede be-
des kontakte CIRIUS, Hesseløgade 16, 2100 Køben-
havn Ø, tlf. 33 95 70 62/63 for den nye kursusbrochure
for 2001.

Ansøgning skal indsendes senest tirsdag den 23.
januar 2001 til Det internationale Kontor. Efter
prioritering ved Københavns Universitet vil ansøg-
ningerne vil blive fremsendt til Rektorkollegiet, hvor-
fra den endelige udvælgelse foretages.

Med venlig hilsen

Elin Kibsgaard

TIL PIGERNE...

STUDIET
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VALGRI MÅNED VED
HELSESEKTOREN,
KØBENHAVNS FÆNGSLER.

Indsatte i kriminalforsorgens institutioner er lige-
som andre borgere i samfundet undergivet lovgivnin-
gens bestemmelser om sundhedsforhold.
Til at forestå den sundhedsmæssige betjening ved
Københavns Fængsler (Vestre Fængsel og Blegdams-
vejens Fængsel)  er der foruden fastansatte læger,
sygeplejersker og laboranter knyttet et antal konsu-
lenter (en bred vifte af speciallæger, fysioterapeut,
psykolog og tandlæge).
Det daglige arbejde omfatter almene lægelige funk-
tioner i fængslerne og kan sidestilles med det ar-
bejde som udføres af de alment praktiserende læger.
Der er herudover til Vestre Fængsel knyttet en syge-
afdeling (Vestre Hospital) hvor også landets fæng-
sels- og arresthuslæger har mulighed for at indlægge

syge som kræver særlig helsemæssig omsorg. Vestre
Hospital benyttes samtidig til efterbehandling af ind-
satte der har været behandlet på almindeligt hospi-
tal. Sygeafdelingen har sygeplejerske- og læge-
bemanding døgnet rundt, idet reservelægen efter kl.
16 har tilkaldevagt fra bolig.

At være kriminel medfører ofte en sundhedsforringelse
sammenlignet med gennemsnitsborgerens! Risiko-
adfærd som stofmisbrug eller alkoholisme medfører
risiko for somatiske og psykiske sygdomme som he-
patitis, AIDS, legemesbeskadigelser samt stof-
psykoser og abstinenstilstande. De indsattes blan-
dede etniske oprindelse medfører ikke sjældent kon-
takt med en række ”tropiske sygdomme”. Det er
således en bred vifte af sundhedsmæssige problemer
man møder som fængselslæge.
På en valgfri måned vil du således udover almene
lægelig funktioner få indsigt i håndtering af misbrugs-
problemer samt retsmedicinske forhold og på syge-

afdelingen møde indsatte med mere komplekse sund-
hedsmæssige problemer.
.
Til Vestre Hospital  er knyttet 2 overlæger samt 6
reservelæger. Herudover har vi dagligt en psykia-
trisk konsulent til at hjælpe os med at diagnosticere
psykotiske tilstande. Laboratoriet har som
specialopgave at foretage urinscreening for euforise-
rende stoffer for alle landets arresthuse og fængsler.
På Vestre Hospital har vi endvidere en lille røntgen-
afdeling til basale undersøgelser.
Arbejdsdagen er traditionel med en morgenkonference
hvor den vagthavende læge aflægger rapport. Heref-
ter foretages stuegangen og efterfølgende er der
konference om problempatienter.
Yderligere oplysninger kan fås hos ved telefonisk
henvendelse til den administrende overlæge Knud
Chr. Christensen 3355 0321 eller overlæge Mikael
Bitsch 3355 0329.

Annoncer

5. SEMESTER!

Billetter til julefrokosten d. 8. dec.
sælges fra d. 20. nov. - 1. dec. hos
din HR.
Pris: 50,-.
Så hank op i dine holdkammerater
og kom til vores sidste julefrokost!

Kærlig hilsen  HR.

TURNUSKANDIDAT I THY
ELLER LIGNEDE AFSTAND
FRA KØBENHAVN!

Savner du et sted at sove?

Vi mangler en bofælle i vores dejlige, skæve
lejlighed på Christianshavn og
udlejer derfor et kammer med kanaludsigt sna-
rest muligt. Pladsen i kammeret
er trang, men den fælles stue og køkkenet er
stort.
Månedlig husleje: 1750.-

Kontakt Karin (stud.med.) og Katrine (stud.
hort.arch.) på tlf. 32831828

EDB-HJÆLP SØGES...

Vi ønsker en børneinteresseret med flair for EDB
til at opdatere vores behandlingsinstrukser på
nyfødte børn.
Løn efter aftale. Kontakt klinikchef Finn Jonsbo
35451325 eller 35458280.

VEDR. RAMADANEN :

I andledning af den muslimske fastemåned, er vi
et par stykker der synes, at det egentligt kunne
være meget hyggeligt at bryde fasten i fælles-
skab!

Vi havde tænkt os, at det hovedsageligt skulle
foregå i Panumkantinen.
Så mød op med din madpakke og bryd fasten med
dine medstuderende, så vil vi sørge for dadler og
frugt.

Vel mødt d. 27.nov (kl.15:50)
Nusheen & Latife (Stud.med 102)

Har du forslag eller kommentarer :
nusheen@mdb.ku.dk , akdag@mdb.ku.dk

TURNUSBYTTE

Haves: Svendborg med start 0103-00  Ønskes: Et
hospital under 1,5 times kørsel fra København
Henvendelse: 32573298

TURNUSBYTTE

Jeg har ved sidste lodtrækning fået tildelt tur-
nus i Fyns Amt, men skal pga. barsel først til-
træde stillingen sommer/efterår 2001. Da jeg er
bosiddende i København, vil turnus i HS eller
Københavns Amt absolut være at foretrække for
mig. Alternativt Vestsjællands Amt.
Hvis du allerede på nuværende tidspunkt ved, at
turnus i Fyns Amt vil være det foretrukne for
dig, så ring på tlf.: 33795009 (efter kl. 16) eller
skriv på: Jesper-Pernille@mail.tele.dk, så kan vi
finde en løsning, der er attraktiv for os begge.

Venlig Hilsen
Pernille

TURNUSBYTTE

Har du fået turnus i københavn eller omegn og
skal vente på en plads, -men i virkeligheden   gerne
vil i gang hurtigst mulig…. Så byt med mig..
Turnusplads i Nakskov på kirurgisk afdeling med
start 1. marts 2001 haves og plads i København
eller omegn ønskes.
Kontakt Lisbeth på : 35381531 eller 26841531.

TIL SALG

Særdeles velbevaret cranium. (Den ægte vare)
Komplet tandsæt
Markering af vigtige strukturer samt
diverse udfræsninger og hængslede låger til
indre strukturer.
Et fund for en stud. Med eller stud. Odont.

Hvis dette er af nogen interesse, kontakt ven-
ligst
Alice Skovhede via mail.
Skovhede@mdb.ku.dk

KVALER MED NEUROANATOMI???

...så se her:

OVERLEVELSES-/MANDUKTIONSKURSUS I

NEUROANATOMI!

Er du en af de mange, der har problemer med
neuroanatomien, og er du noget nervøs for at
komme op til mundtlig eksamen i den? Eller
ønsker du blot at få din neuroanatomi fra 2.
semester repeteret?
I givet fald har du mulighed for at komme på et
„overlevelseskursus“ i neuroanatomi. Kurset vil
gennemgå pensum i neuroanatomi, som det kræ-
ves for at klare sig hæderligt igennem den mundt-
lige eksamen i anatomi 1.
Kurset har været afholdt i slutningen af hvert
semester gennem de seneste to år. Den ansvar-
lige for undervisning er tidligere underviser i
anatomi på 2. semester.
Kurset strækker sig over 10 lektioner, og kursus-
afgiften er kr. 250,-.
Kurset vil blive afholdt på følgende datoer...

Fredag d. 8. december kl. 15-18.
Lørdag d. 9. december kl. 12-15.
Søndag d. 10. december kl. 12-16.

Ved overtegning af kurset vil der blive oprettet
flere hold på andre tidspunkter. Så hvis der er
nogle af tidspunkterne, du ikke kan komme, kan
der eventuelt være plads på et andet hold.
Tilmelding foregår ved henvendelse til...
Magnus Horsager på tlf.: 35 26 15 45, lokal  637;
E-mail: horsager@mdb.ku.dk
Hvis du ønsker yderligere information, er du na-
turligvis også meget velkommen til at henvende
dig!

Vel mødt!

EFTERLYSNING

Vi er fire cand. med.’er fra hold 105 årgang 1981,
der er  í gang med at skrive vores Ph.d.-afhand-
ling omhandlende ”Lav intelligens og manglende
situationsopfattelse blandt medicinstuderende”.
Til dette vil vi gerne i kontakt med vores tutor.
Vi har ikke set ham i 18 ½ år.
HVOR ER DU ??

Med venlig hilsen

Dr. Carlsen, dr. Albertsen,
dr. Horn og dr. Bandier.

Kan kontaktes på tlf. 0052-555 2091.

STUDIET & ANNONCER
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FADL
FADL’S GRUPPEFORSIKRING
FOR ÅR 2001

Som meddelt i sidste nr. af MOK har sekretariatet
den 15. november år 2000 sendt oplysninger til
BetalingsService med henblik på udsendelse af giro-
kort omhandlende forsikringspræmien for år 2001.
Som det fremgår af det fremsendte girokort er beta-
lingsfristen fastsat til den 1. december år 2000.

Som det fremgår af præmien på dit girokort, er du
blevet tilbudt samme forsikringsdækning, som for år
2000 og præmien er uændret.  FADL’s medlem-
mer bliver ikke belastet af de kolossale præmie-
stigninger, som de fleste ”forsikringskunder” har
modtaget efter stormskaderne sidste år.

Det forsikringsbevis som blev udsendt i november
l999 er stadig gældende. I forbindelse med forsikrin-
gen for år 2001, udsendes der kun nye forsikrings-
beviser, hvis du vælger at skifte ”forsikringspakke”.

De medlemmer som har rettet henvendelse til se-
kretariatet i årets løb, med henblik på ændrede
forsikringsvilkår, er naturligvis blevet ændret.  Hvis
du ønsker at ændre dine forsikringsforhold, skal du
rette henvendelse til FADL’s sekretariat. Codan
kan ikke være dig behjælpelig med hensyn til
forsikringsskift m.v.,  da administrationen klares af
sekretariatet.  I forbindelse med gruppeforsikringen
er det kun muligt – her før årsskiftet –  evt. at vælge
en lavere forsikringsdækning – evt. uden cykel-
dækning.  Det er altid muligt, at vælge forhøjede
dækninger i årets løb.

BetalingsService:
Nu har du også mulighed for at tilmelde din forsik-
ringspræmie til BetalingsService. Du kan enten vælge
at tilmelde dig via din bank, eller du kan også til-
melde dig via http:\www.betalingsservice.dk.

Normal  dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v.
forsikringssum   300.000
Ulykkesforsikring forsikringssum   500.000
Livsforsikring forsikringssum  160.000
Valgfri cykeldækning

Dækning Cykeldækning AnsvarUlykke Pris pr. år
Normal NEJ JA JA Pris   1.011
Normal Max.   6.000 JA JA Pris   1.511
Normal Max. 10.000 JA JA Pris   1.732

Udvidet dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v.

forsikringssum: 600.000
Ulykkesforsikring forsikringssum  500.000
Livsforsikring forsikringssum  160.000
Valgfri cykeldækning

Dækning Cykeldækning Ansvar Ulykke Pris pr. år
Udvidet NEJ JA JA Pris  1.327
Udvidet Max.   6.000 JA JA Pris  1.827
Udvidet Max. 10.000 JA JA Pris  2.027

Hvis du spørgsmål til FADL’s forsikringsordning, er
du meget velkommen til at rette henvendelse til
sekretariatet.

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat

Anette og Linda

REFERAT AF STIFTENDE RE-
PRÆSENTANTSKABSMØDE FOR
FADL KØBENHAVNS KREDSFOR-
ENING D. 3. NOVEMBER

I lighed med tidligere referater er dette et ”subjek-
tivt” referat, og således udtryk for hvordan jeg ople-
vede det stiftende repræsentantskabsmøde.
Har du derfor lyst til at læse en mere objektiv ver-
sion, er du velkommen til at rekvirere et hos vores
faglige sagsbehandler Torben Conrad.

Valg af kritisk revisor og revisor suppleant:
Kritisk revisor: Andreas H. Lundh
Revisor suppleant: David Bohnstedt

Hovedbestyrelsesmedlemmer:
Stine Sloth, Gordon Jehu, Morten Bo og Andreas
Lundh
Suppleanter:
1. sup. Kasper Berthelsen
2. sup. Nikolaj Bolsing Bak
3. sup. Lone A. Bondo
4. sup. Rasmus Hesselfeldt

Vagtudvalget:
Sophine Boysen Krintel

Da både Margrethe L. og Søren G.(tidl. VU medlem-
mer) er holdt op, og Anders Toft ikke ønsker at indgå
i VU, har Anders tilbudt at associere sig for at hjælpe
med at starte det nye udvalg op.
Ulrik og Lone ønsker at opstille til udvalgets to
sidste pladser, som skal vælges af bestyrelsen på
deres næste møde.

Ansættelsesudvalg til ny vagtchefstilling:
Lone A. Bondo og Stine Sloth

Bogladens bestyrelse:
Gordon Jehu og Morten Bo
Magnus Kastrup ønsker at associeres.

MOKs bestyrelse:
Christianne og Rasmus Huan

HF UDVALG
Overenskomstudvalget:
Allan Nielsen, Morten Krause og Andreas Lundh.
1.sup. Kasper Berthelsen
Arbejdsmiljøudvalget:
Christianne Eickhoff
Forsikringsudvalget:
Rasmus Ripa, Andreas Lundh og Morten Bo
Lægevikargruppen:
Stine Sloth og Lone A. Bondo
SUL-forhandlingsgruppen:
Andreas Lundh
EDB og internetgruppen:
Gordon Jehu, Nikolaj Bolsing Bak og Morten Krause
Turnus udvalget:
Lone A. Bondo, Rasmus Hesselfeldt og Peter O.
Svenningsen
Sundhedspolitisk udvalg:
Rasmus hesselfeldt og Sveinar Menne
Kommisoriegruppen for sammenlægning af vagt-
bureauer på landsplan:
Morten Bo, Stine Sloth og Gordon Jehu.
Indstilling til FAYL udvalg:
Gruppen af Yngste Læger(GYL):
Peter Roy Kirkegaard
Sundhedspolitisk Udvalg(SP&U):
Sveinar Menne
Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget(AMOR):
Christianne Eickhoff og Stine Sloth

Næste møde er Torsdag d. 23. November kl. 16.00

Introdag for det nye repræsentantskab lørdag d. 11.
November kl. 10-14
På dette møde vil man også fastlægge de politiske
visioner for dette valgår.

En ansøgning fra IMCC på 2110 kr. til deltagelse i
EMSA’s symposium om organdonation blev imøde-
kommet.

That’s it.

Tillykke med valget.

Med håb om et år med masser af aktivitet i forenin-
gen.

Andreas H. Lundh

Trods kun 30-40 fremmødte på årets generalforsam-
ling, er det i år lykkedes at samle et fuldt repræsen-
tantskab med 21 medlemmer. Da antallet af opstil-
lede var det samme, som antallet af pladser blev der
således intet valg i år.
Det nye repræsentantskab består både af gamle er-
farne politikere, helt nye politikere og sågar en tid-
ligere politiker der er vendt aktiv tilbage i forenin-
gens drift.
Vi har desværre måtte tage afsked med Margrethe
Lynggaard, Søren Gottlieb, Allan Nielsen. Alle tre
har været meget aktive i foreningen de sidste par år
og vi kommer alle til at savne deres store engage-
ment.
Allan og Margrethe fortsætter dog i henholdsvis
Overenskomstudvalget og Forlaget.

Det nye repræsentantskab består af :
Stine Sloth, Gordon Jehu, Anders Toft, Bo Chawes,
Bue Agner, Christianne Eickhoff, Kasper Berhelsen,
Lone A. Bondo, Magnus Kastrup, Morten Bo, Morten
K. Nielsen, Andreas Lundh, Morten Ljungdahl, Niko-
laj Bolsing Bak, Rasmus Hesselfeldt, Rasmus Huan
Olsen, Rasmus Ripa, Sophine Boysen Krintel, Sveinar
Menne og Ulrik Overgaard.

Tilstede ved repræsentantskabsmødet var:
Stine Sloth, Bo Chawes, Bue Agner, Christianne
Eickhoff, Kasper Berhelsen, Lone A. Bondo, Magnus
Kastrup, Morten Bo, Morten K. Nielsen, Andreas
Lundh, Nikolaj Bolsing Bak, Rasmus Hesselfeldt,
Rasmus Huan Olsen, Rasmus Ripa, Sophine Boysen
Krintel, Sveinar Menne, Ulrik Overgaard og Torben
Conrad.

Afbud:
Gordon Jehu, Anders Toft og Morten Ljungdahl.
Dirigent: Morten Bo
Protokolfører: Faglig sagsbehandler Torben Conrad
Referant: Andreas H. Lundh

Som vedtægtsændring blev det vedtaget at refera-
ter fremover skulle være ”subjektive”, dog til kort
kommentering via e-mail af repræsentantskabsmed-
lemmerne. For derefter at udsendes i MOK.
Grunden til dette er at med krav og godkendelse ved
næste repræsentantskabsmøde, vil det ofte tage 2
måneder før beslutninger taget ved et møde kommer
ud til medlemmerne. Man mente også at det var en
form for dobbeltarbejde at føre ”normale” referater,
da Torbens protokol ligner disse meget.

Efter tidligere formand Stine Sloths korte gennem-
gang af beretningen og information om landsdæk-
kende seminar 24.-26. november, med henblik på
sammenlægning af vagtbureauerne, gik vi i gang med
konstitueringen med kort gennemgang af de forskel-
lige udvalgs arbejde.

Stine Sloth stillede op til formandsposten, som ene-
ste kandidat og blev således valgt. Hun kan derfor
fortsætte i sin 3. formandsperiode.
Da der ikke eksisterer den store politiske uenighed i
foreningen, valgte man at personer til udvalg skulle
vælges på baggrund af lyst og ikke listestemmer.
Man fraveg derfor delvist fra den d’Hontske metode
aftalte indbyrdes fordelingen af poster.
Det er dog vigtigt at fastslå at dette ikke er i strid
med vedtægterne for fordeling af poster, da antallet
af opstillede var lig antallet af pladser, og således
ikke krævede afstemning.

Bestyrelsen består af:
Morten K. Nielsen, Anders Toft, Lone A. Bondo,
Sveinar Menne, Gordon Jehu, Bue Agner og Stine
Sloth som automatisk er medlem grundet formands-
posten.
Suppleanterne er:
1. sup. Morten Bo
2. sup. Ulrik Overgaard
3. sup. Christianne Eickhoff
Associerede bestyrelses medlemmer er:
Kasper Berthelsen, Nikolaj Bolsing Bak, Andreas
Lundh, Sophine Boysen Krintel, Rasmus Ripa, Ras-
mus Huan og Magnus Kastrup.

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

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.

Det er måske lidt tidligt, men…….. husk,
ekspeditionen  som sædvanlig har lukket
mellem jul og nytår også for telefonisk
henvendelse.
Hilsen personalet i Ekspeditionen

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

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 46 13/11-2000 – 19/11-2000

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 9 5 6 4 10 19 17 70
Udækkede 3 2 0 1 1 9 11 27 38
Opskrevne 6 1 2 0 7 5 3

Aften 15-23
Bestilte vagter 11 8 15 18 23 21 22 118
Udækkede 0 0 0 3 5 6 0 14 11
Opskrevne 11 6 4 9 12 15 18

Nat 23-07
Bestilte vagter 14 16 12 16 21 16 12 107
Udækkede 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Opskrevne 5 5 4 8 19 20 4

Bestilt i alt 34 29 33 38 54 56 51 295
Udækket i alt 3 2 0 5 6 15 11 42 14
Dæknings % 91 93 100 86 88 73 78

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 46 13/11-2000 – 19/11-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 1 0 0 0 0 0
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15 105

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

Vagt- og Servicechef
Træffetider

Gitte: Tirsdag, Torsdag &
glh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00

Caroline: Mandag & Onsdag
cm@fadl.dk 17.00 - 19.00

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   &  Caroline Møller
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.

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

Efterreguleringen fra sidste overenskomst, der udløb
1. april 1999, foretages ikke i dette år. Overenskom-
sten ventes indgået i starten af 2001, hvorefter efter-
reguleringen hurtigst muligt vil blive udbetalt. Du får
altså en lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft til-
bage til 1. april 1999 udbetalt i starten af 2001 !

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

En gang årligt udbetales fra disse puljer, hvis der er
akkumuleret et større beløb. Beløbet udbetales i for-
hold til de timer, det enkelte medlem har lagt i puljen.
Puljesaldi pr. 31. oktober giver udsigt til udbetaling til

VT/BVT  og til CARD/MVS, men ej til SPV og DIA. SPV
har i øjeblikket et mindre underskud i deres pulje pga.
en i 1999 overset regulering af SPV-gennemsnits-
timelønnen. DIA modtager ikke udbetaling som følge
af en politisk beslutning fra sidste år. Denne fast-
lagde, at kun specialer, der bidrager positivt til en
pulje, kan modtage puljeudbetaling.
Puljeudbetalingen foretages, af hensyn til medlem-
mernes SU-fribeløb, i starten af år 2001.

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

På en kapitalpension kan i år 2000 indsættes 38.260
kr. Indbetales din løn direkte fra Vagtbureauet på din
kapitalpension, indgår beløbet ikke i dit SU-fribeløb.

INDRE ORGANER
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OG VAGTUDSIGTEN FOR UGE 47 !

Indbetaler du selv penge på din kapitalpension, vil
beløbet indgå i dit fribeløb.
Hæves en kapitalpension før pensionsalderen nås,
betales en statsafgift på 60%, hvilket selvsagt er
dyrere end din nuværende trækprocent og AM-bidrag.
Det er dog langt billigere end at tilbagebetale SU !

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

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

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

Med venlig hilsen
Vagtbureauet

TIL VAGTBUREAUETS
VAGTAFDELING SØGES TO
LÆGESTUDERENDE SOM
TILKALDEVIKARER
Arbejdet vil bestå i administration af vagtbestillinger
og besættelse af vagter i henhold til gældende instruk-
ser og forretningsgange samt deltagelse i afdelingens
forefaldende arbejde.

Løn- og arbejdsforhold følger HK-Statsoverenskomsten
som de øvrige medarbejdere i afdelingen. Du ind-
placeres på det løntrin, der ligger tættest på SPV-
timelønnen. Lønnen udbetales bagud som timeløn.
Lønudbetaling foregår p.t. hver 4 uge, men vil ved
årsskiftet overgå til månedsløn. Udover grundløn ydes
diverse ulempetillæg. Feriegodtgørelse vil blive bereg-
net i henhold til HK-overenskomsten.

Stillingen kan søges af alle medlemmer af FADL.

Oplæring vil finde sted i begyndelsen af januar og
medio januar.

Skriftlig ansøgning fremsendes til Vagtbureauet, att.
Vagtleder Helen Bilde, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200
København N.
Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde senest
mandag den 4. december kl. 12.00

 INTENSIVHOLD 4102
 søger et 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:
November-december.
Vagtstart:
Så tidligt som muligt i december eller november af-
hængigt af hvor hurtigt du kommer gennem din oplæ-
ring.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet onsdag den
29.  november 2000 klokken 12.00.
Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Jens
Möhl Højberg på 35 81 21 00 efter 15.00

NYT AFDELINGSHOLD TIL
KAS-HERLEV, INTENSIV
AFDELING, HOLD 4406
Der søges ca. 15 medlemmer til et nyt afdelingshold.
Holdet vil være en fast del af afdelingens personale.
Holdet vil som det ser ud i øjeblikket være tilknyttet
afdelingen det næste halve år.
Vagtbehov:
Aften – og nattevagter alle ugens dage
Dagvagter i weekenden
Krav:
Min. 300 VT-timer
Bestået farmakologi
Kunne tage 4 – 5 vagter pr. måned
Ansøgningsfrist:
Onsdag den 29. november 2000 kl.12:00

For flere oplysninger kan du ringe til Gitte Haupt, VB
på 35 24 54 04.

HJEMMEHOLD 4628 PÅ
FREDERIKSBERG SØGER 2
NYE VENTILATØRER
…. er du glad for børn, så er dette lige
noget for dig!
Holdet varetager observation og pasning af en dreng
på 10 måneder, der er født med den meget sjældne
sygdom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk
lidelse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Drengen ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover. Arbejdet består
typisk i at montere maske og BIPAP, observere
saturationen under søvn, rengøre udstyr samt skifte

ble, give mad, lulle i søvn etc., så forældrene kan få
hvilet.
Der er tale om nattevagter alle ugens syv dage af
cirka 12 timers varighed fra kl. 21.00 til 09.00 (kan
eventuelt ændres efter aftale med forældrene, hvis
klinik eller obligatoriske timer starter før klokken 09.00).
Vi kan tilbyde – et fast job med
·Samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
fuld dreng
·Fleksible og venlige forældre, som efter aftale gerne
tager over, hvis du skal på klinik, har obligatoriske
timer e.lign.
·Sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt på
holdmøderne
·Forældrene tager selv vagten jule- og nytårsaften
Du skal ideelt have
·Min. 150 VT-timer (der kan dispenseres, så søg selvom
du ikke lige har timer nok)
·BVT-Kursus eller være villig til at tilmelde dig det
førstkommende kursus
·Mulighed for at tage 3-4 vagter pr. måned (også i
eksamensperioderne)
·Mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år –
meget gerne længere

Aflønnet oplæring sker på din første nattevagt af for-
ældrene, som på skift er til stede hele natten. Herefter
har du en prøvetid på 2-3 vagter.
Ansøgningsfrist:
Onsdag d.13 december kl. 12.00 til VB. Dine vagter vil
starte i januar (oplæring sker i starten af januar / evt.
slutningen af december). Yderligere information fås
hos holdleder Kasper Østrup Larsen, 38860023.

HUSK at bare fordi

udsigten ikke ser

god ud, kan der

stadigvæk komme

en hel del

CHANCEVAGTER !

Tegnforklaring:

= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

?

?

?
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IMCC

EXCHANGE – GRUPPEN

IMCC Exchange arrangerer klinikophold af 1 måneds varighed i mange forskellige
lande.

Du kan komme på et klinikophold allerede efter 1. semester, dog er det ikke alle
lande der tager præklinikere (fase 1-ere), så check lige listen på IMCC-kontoret.

Så går du rundt her i vinterkulden og mørket og længes efter andre himmelstrøg, så
kom op forbi IMCC kontoret og se vores liste over ledige pladser rundt om i verden.

Du skal bare huske på at ansøgningsfrist er 3 måneder før opholdets start. For
ansøgning om ophold i juni, juli og august er ansøgningsfrist d. 15. februar.

Kig forbi på IMCC-kontoret eller besøg Exchange i vores kontortid: onsdag16
–18 i lige uger, 12-14 i ulige uger. (lige overfor MDB-salen)

PROGRAM
EFTERÅRET 2000

23/11 Das Boot
en aften i ubådens tegn

30/11 Buena Vista Social Club
- Kom og sving med cubanerne

7/12 Saving Privat Ryan
- Kan du lide surround sound?

14/12 Nightmare Before Christmas
- Gløgg og æbleskiver til alle

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

Filmklubben P8'n

       præsenterer
www.p8n.dk DAS BOOT -

DIRECTORS CUT

TORSDAG 23. NOVEMBER
KL 20.00

I 1981 lavede Wolfgang Petersen en film om nogle tyske unge
u-bådssoldaters forfærdelige togter i nordsøen under 2. ver-
denskrig. Filmen  blev overraskende en kæmpemæssig success
i arvefjenden USA. I 1996, 15 år efter indspilningen beslut-
tede filmstudiet at der skulle laves en ny restaureret udgave
i nyeste digitale surround sound. Wolfgang Petersen fik ved
denne lejlighed mulighed for at klippe filmen om, så han kunne
medtage scener han ikke måtte i 1981.Filmen er intet mindre
end en filmhistorisk perle som nu er blevet 3,5 timer lang i
den nye version. Kom og nyd den med os andre, og få en "ubåd"
i baren bagefter. Vi holder en midtvejspause i filmen.

Prod år: 1981 (1997) Længde: 208 minutter
Instruktion: Wolfgang Petersen Sprog: Tysk (dansk tekst)

EQUIP...
Equip er en gruppe under IMCC, som arbejder med indsamlig  af brugt hospitalsudstyr.
Vi holder møde onsdag d. 22/11 kl 16.30 på IMCC´s kontor.
Nye medlemmer er velkommen. Vi byder på the og kage.

INDRE ORGANER
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STUDENTERPOLITIK: MANGE
BÆKKE SMÅ…

Som medicinstuderende har vi fælles interesser på
en række områder. Det kan være et stop for nedskæ-
ringer på studiet, kompetent undervisning, retfær-
dig fordeling af de tillæg der tilfalder FADL- hol-
dene, klare eksamensregler, turnuspladser på denne
side af jordkloden, ressourcer der giver os råderum
som læger, gode arbejdsforhold og kyndig vejledning
for yngre læger og udsigten til at blive speciallæge
uddannet inden børnebørnene skal i skole….Bare for
at nævne nogle, hvor det ikke er svært at finde kon-
krete eksempler.

Det er op til os selv som gruppe, at varetage de
interesser bedst muligt. Det er derfor studenter-
politikken eksisterer, og derfor der vi alle må bi-
drage til den, med hvad vi nu kan og har lyst til. Men
hvordan skal vi organiserer os og opnå de resultater,
som vi ser som målet med studenterpolitikken. Dette
er en vigtig diskussion at tage, da en konstruktiv
løsning kan skabe vejen for at vi som medicinstude-
rende og læger bliver en stærk og magtfuld gruppe,
der selv skaber de rammer, vi skal arbejde indenfor
i ca. halvdelen af vores liv. Disse rammer kommer

Debat
ikke blot til at berøre vores arbejdstid, men i høj
grad også vores fritid.

Det er klart, at ildsjæle ikke kan gøre det alene. Det
er også klart, at ikke alle skal blive studenter-
politikere for, at vi kan opnå noget mere end vi gør
nu. Vi må bruge hinanden på en anden måde, end det
har været tilfældet i den senere tid.
For at nå nogen vegne må der stilles krav til os
politikere. Dette er vigtigt, fordi det er en forudsæt-
ning for, at politikerne ved hvad den gruppe de re-
præsenterer er utilfredse med. Et krav kunne også
være, at de aktive politikere oplyser mere om, hvad
de arbejder med, og gør andre studerende/læger op-
mærksom på ting, der kunne have deres interesse.
Samtidig kunne det gennem bedre information blive
mere klart, hvem man skal rette sin vrede mod når
der f.eks. skæres i undervisningen, og hvem der har
lavet turnusordningen og hvorfor den er som den er.

Studenterpolitikerne er i dag begrænset til dem, der
besætter de officielle poster. Det burde ikke være
sådan, da det ikke er et enten- eller at være studenter-
politisk aktiv. Det er forståeligt, at folk ikke vil
engagere sig, hvis de tror, at det nødvendigvis vil
betyde lange møder og forpligtelser, der tager ens

sparsomme tid. Selvfølgelig er der nogen, der skal
påtage sig dette arbejde, ligesom der er det i dag.
Men der er også den mulighed at engagere sig i lige
det, man interessere sig for og samtidig ligger inden-
for en overskuelig tidsramme. Det kunne foreksempel
være at blive tilknyttet et udvalg i FADL uden at
besætte nogen post i repræsentantskabet, hjælpe med
at arrangere en debataften, udarbejde læserbreve
eller komme til det ene studenterådsmøde eller re-
præsentantskabsmøde, hvor ens eget interesse-
område er på dagsordenen. Blot komme med kritik
og ideer til det forestående arbejde, uden at man
forpligter sig til noget som helst.

Mere engagement på alle planer vil højne diskussio-
ners niveau, konkretisere problemstillingerne og til-
føre flere ideer, hvilket i sidste ende forhåbentlig vil
resultere i, at vi når nogle flere af de mål, vi alle har
interesse i bliver nået.

Med venlig hilsen

Rasmus Hesselfeldt,
aktiv i FADL.

Basisgrupper

GIMS FOREDRAG OM TRAN-
SCENDENTAL MEDITATION

Først of fremmest:
Tak til Dan Bruun Larsen for hans glimrende
indlæg sidste nummer af MOK.
Det er imponerende at høre en så omfattende og
korrekt gengivelse af foredraget - ofte må folk
høre
disse ting adskillige gange over lange tidsrum,
før de opfatter både så mange detaljer
og den helhedsvision, der blev præsenteret.

Og tusind tak til GIM og speicelt til Anna Larsen
fra GIM for at arrangere det vellykkede fore-
drag om Transcendental Meditation i torsdags.
Og tak til Erik Rene Hansen, dr. med., konstitu-
eret overlæge på Marselisborg Hospital, og spe-
ciallæge i hudsygdomme, som kom rejsende hele
vejen fra Århus og gav et glimrende oplæg om
forskning over TM.

Foredraget havde til formål at oplyse kommende
professionelle behandlere om de mange effek-
tive tilbud som TM kan give til raske og sunde
mennesker, til småskavanker, til lettere syge,
til kronisk syge og terminalt syge.

Derfor var vi overraskede over så mange der
viste
enthusiasme for selv personligt at komme på
kursus og lære teknikken, og vi blev overraskede
over
så mange der allerede har tilmeldt sig TM-kur-
sus.

Nærmere information fås på 33-93 55 90
eller CBECH@MDB.KU.DK

RESUME AF GIMS FOREDRAG OM SUNDHED

Transcendental Meditation er verdens ældste metode til et nyt og bedre liv.

Teknikken giver dyb hvile i sind og krop og fører derfor til en dybtgående regenerering og fornyelse af
nervesystemet.  Hvilen virker forfriskende, således at man lader op med ny energi.
Derfor er mange læger er begyndt at anbefale Transcendental Meditation som et middel mod stress og som
en effektiv metode til forebyggelse af sygdom. I England kan lægerne skrive recept ud på Transcendental
Meditation, og patienten kan få kursusafgiften dækket af sygesikringen.
Virkningerne af Transcendental Meditation er veldokumenterede:  Over 500 videnskabelige undersøgelser
udført på universiteter verden over (og offentliggjort i anaerkendte videnskabelige tidsskrifter) viser, at
Transcendental Meditation genopretter den naturlige balance i sind, krop og adfærd.
Bl.a. ser man, at blodtryk falder, asthma bedres, angst og uro mindskes, stamning reduceres, angina
pectoris patienter bedres, insomnia bedres, nervøse lidelser reduceres, idrætspræstationer øges, og den
biologiske alder falder betydeligt.
Dette skyldes visse fysiologiske ændringer, der finder sted under udøvelsen af teknikken.  Således er det
vist, at serotonin niveauet øges, plasma kortisol og plasma laktat falder, stofskiftet falder, åndedræts-
frekvensen og hjertefrekvensen reduceres, samtidigt med at blodgennemstrømningen og hudmodstanden
øges.  EEG undersøgelser viser desuden øget ‘coherence,’ både i alpha og theta frekvenserne.
Resultatet er øget velvære, energi og livsglæde - kvaliteter, som på længere sigt fører til bedre helbred og
større vitalitet.  De, der udøver teknikken, oplever desuden bedre hukommelse, øget kreativitet, bedre
koncentrationsevne, og større mental klarhed.
Derfor har Transcendental Meditation de sidste 40 år været anvendt som et effektivt middel til fremme af
sundhed, livskvalitet og generelt
velbefindende.
Nærmere information:
C. Bech:  33 93 55 90.
CBECH@MDB.KU.DK

Til alle, specielt rusvejledere og russere!
Alle glemte ting i Studenterklubben skal afhen-
tes i køsseren senest den 27. november 2000.
Herefter vil alt blive smidt ud!
Vi nævner i flæng, at der er badebassiner, sko,
hatte, en stok og diasapparater.
At hente eller miste...
Med venlig hilsen

Studenterklubben TIL DRENGENE...

INDRE ORGANER & DIALOG
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Vil DU gøre en forskel?

Her er en enestående chance for at kombinere studiet med internatio-
nalt arbejde. Du lærer strategisk planlægning, at udforme en projekt
beskrivelse, at samarbejde på tværs af kulturer, at debattere på en-
gelsk, du møder mennesker fra hele verden og meget mere. Afslutnin-
gen bliver en international kongres – GA50 – for 550 medicinstude-
rende i august 2001.

Hjælp os med at arrangere århundredets bedste workshop. Følgende internationale teams har
brug for dansk input. De eneste forudsætninger der kræves er engagement og troen på at du kan
gøre en forskel. Kunne du tænke dig at deltage i udarbejdelsen af en af disse workshops?
Skriv til Nina Toft ninatoft@yahoo.com eller kig forbi IMCC kontoret.

During the last 10 years more than 2 mil-
lion children died and approximately 5
million children were physically disabled
because of war. 10 million Children
continue to be traumatized by the violence
they witnessed or participated in.
In this workshop we aim to inform medical
students of the problem “war affected
children”, the basic rights of children and
the symptoms of post-traumatic stress
disorder. We want to inspire and empower
the participants to act upon this and think
about possible ways to resolve the problems.
Children should not be the weapons or the
victims of war - (Future) doctors have a
professional duty to work for prevention of
this.

The global refugee population has in-
creased ten-fold in the last thirty years to
include more than 11 million people. These
refugees face a number of hardships includ-
ing physical, psychological, and social
health problems. Physicians have the
unique ability to improve the refugee situa-
tion on a number of levels, unfortunately
traditional medical education does not in-
clude teaching on refugee issues. This work-
shop seeks to educate medical students on
the global refugee situation and provide
them with the ideas, skills, and connections
to become actively involved in improving
specific refugee situations locally and
abroad.

CHILDREN AND WAR REFUGEES HEALTH

The workshop aims to inform and involve
participants in current trends in medical
education worldwide. They will be empow-
ered and encouraged to make difference in
the future of medical education

This workshop is an outcome of the „Inter-
national Conference on Ageing and Health“
held in Porto, August 2000.
We want to equip future health profession-
als with skills and knowledge that will en-
able them to develop an active and positive
attitude toward older persons. Participants
will approach the ethics of old age and the per-
spectives of the Human Rights for Older Person.

ETHICS OF OLD AGETHE FUTURE OF MEDIACAL EDUCATION

Teenage pregnancy remains an ongoing problem all over the world and yet, the issues surrounding preg-
nancy in adolescents vary greatly depending upon which region of the world is being examined.
The Teenage Pregnancy Workshop will provide medical students with a global awareness of the problems of
teenage pregnancy. It will give students the opportunity to explore social, religious and cultural aspects of
women’s rights in reproductive health.

ETHICS OF OLD AGE

IMCC PÅ BAGSIDEN


