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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: PUC

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 21 , årgang 33 udkommer

Torsdag:
16.00 PAF holder generalforsamling i
kantinen
20.00 PIT holder infomøde i FADL's møde
lokale
20.00 P8'n viser High Fidelety

Fredag:

Lørdag:

Søndag:
17.05 Slaget om København bif møder
Byens Hold FCK på det lille og søde sta
dion i brømby. Forza FCK

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt
AND THE OSCAR GOES
TO...
Ja så er Oscarfesten er slut. Den røde løber er rullet
sammen. Lyset er slukket og en eller anden barm-
hjertig sjæl har forhåbenlig bedt Bob Dylan om at
holde op med at synge i hvert fald til Oscar uddelin-
gen, han lød ærlig talt som om han var noget skidt-
mads.
Men det er jo ikke det de håbefulde deltagere i
MOK's store oscarkonkurrence, sidder og venter på.
SKRIV NU FOR HELVEDE HVEM DER VANDT!!!
Ja ja det kommer vi til. Først skal vi i bedste ameri-
kanske stil have lidt statistik.
66 medicinstuderende deltog. Der var i alt 23 kate-
gorier. Vinderne fik 14 rigtige.
Birgitte 12 sem. havde 4 rigtige. Sidste års vinder
Niels Hordvik scorede en 12'er. Adam Nissen, 4. se-
mester havde 12 rigtige, men havde glemt to kate-
gorier.
Men Men Men... De to vindere af MOK's store Oscar-
konkurrence og Martini-pakkerne er:
Julie Wad, 6. semester
Peter Gadegaard, 6. sem
Et stort tillykke herfra.
I får overrakt jeres præmie på mandag på MOK.

MOK-red/ Jakob Raunsø (Kulturredaktør) & Jon
Lykkegaard Andersen (ansvarshavende)
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Styrende organer

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55, 35
32 70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk grund-
kursus, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning 7. semester, afløsnings-
opgaver)

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

Klinikudvalget Københavns
Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Susanne S. Pedersen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

REFERAT NR. 01/2001 AF MØDE
I KLINIKUDVALGET KBH. AMT
D. 19. FEBRUAR 2001 KL. 15.15

Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup(CL), ovl Svend
Larsen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl.
Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Lene Wallin (LW),
ovl. Jens Strøm (JS), ovl. Gunnar Lausten  (GL),
stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med. Peter Masney
(PM), stud.med. Christopher Schäfer (CS), sekre-
tær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lisbeth W. Jen-
sen (LWJ), sekretær Susanne S. Pedersen (SSP),
studentersekretær Nanna Borup Jensen (NBJ).
Derudover deltog stud.med. Jesper Søe.
Formanden bød velkommen.

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2.Godkendelse af referat nr. 01/2001: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden:
1) Tak til Lisbeth W. Jensen, der fratræder
pr. 28.2.2001, for hendes arbejdsindsats i KLU, og
velkommen til Susanne S. Pedersen, der er tiltrådt
15.02.2001.
2) Nedsættelse af arbejdsgruppe v/SFM
m.h.p. udarbejdelse af vejledning for professorer og
kliniske lektorer vedr. disses opgaver i forbindelse
med medicinstuderendes kliniske ophold.  KLU skal
derfor indstille 1 professor / klinisk lektor samt 1
stud.med. Svend Larsen og Peter Masney blev valgt.
Arbejdsgruppen ledes af Knut Aspegren.
3) KLU er af Kvalitetsudviklingsudvalget ble-
vet bedt om at udpege en afdeling, med 7. og 8.
semesterstuderende, for aflæggelse af et besøg.
Lungemed. afd. Y, KAS Gentofte blev forslået.
4) Evalueringsudvalget efterlyser resulta-
terne af KLU’s  løbende evalueringer. Disse frem-
sendes for 7. og 8. semester. JS efterlyste evalu-
ering af anæstesiopholdet på 9. semester. FWH ef-
terlyste evaluering af ”sansefagene” på 10. seme-
ster. Der udarbejdes et evalueringsskema for 9.
semester samt for ”sansefagene” på 10. semester.

5) Der skal vælges ny lærerrepræsentant til
KLU for Hillerød Sygehus, idet Lars Bo Ebskov
udtræder pga. anden stilling. KLU kontakter Hille-
rød.
6) Fra med.afd. F, KAS Gentofte er KLU ble-
vet forespurgt hvorvidt medicinstuderende må un-
dervise sygeplejerskestuderende under deres klinik-
ophold. CL kontakter afdelingen.

4. Meddelelser fra studenterne:
1) Studielederen har truffet beslutning om at
nedlægge eksamensformændene på 11. + 12. + 13.
semester, og dermed overlade eksamens-
planlægningen til eksamenskontoret. Argumentet
herfor er minimering af fejl ved eksamensafholdelse.
- 12. semesterstud. i KKA har skrevet til eksamens-
kontoret, da det er af stor betydning for de studeren-
des eksamensplanlægning at vide om de skal op sent/
tidligt, og at det bliver sammen med deres læse-
makker. KLU bakkede op om bibeholdelse af
eksamensformænd. SFM har desuden meddelt, at
der skal ligge skriftlige aftaler vedr. ændring fra
eksaminatorer, datoer mm. SL oplyste, at Patolo-
gisk Institut havde drøftet proceduren med studen-
terne på 11. semester.
2) På stud.med. computerne på KAS Glostrup
er der konstateret ulovligt software. IT-afdelingen
er kontaktet. Fremover må IT-afdelingen 1-2 gange
årligt slette unødigt software.
3) Stud.med. Christoffer Schäfer er fremover
medlem af KLU samt formentlig Jesper Søe 11. se-
mester.
5. Konkrete sager til drøftelse
1) FWH meddelte, at eksamenskontoret ved
den skriftlige syge/reeksamen i kirurgi på 12. seme-
ster havde glemt overskriften ”Periinguinale Her-
nier”. Studenterne måtte derfor tro, at det drejede
sig om alle hernier. FWH har tilskrevet eksamens-
kontoret.
6. Budgetudvalget:
1) CL oplyste, at der fra KU foreligger et brev
fra 1996-97 til Sygehusdirektoratet om, at Kbh.amt
ikke skal have tilført 7 mio. i refusion for 1999-2000.

MOK& STUDIET
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001 !!!!

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

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

Tirsdag 15 –16 12 – 15 Jes Braagaard

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

-  KLU vil kontakte dir. Peter Ørebo, idet der fortsat
ikke er overført mildler for budgetår 2000 til KLU ,
hvilket er en særdeles uholdbar situation, idet det
pr. 19.10.2000 af KLU godkendt undervisningsudstyr
ikke kan blive indkøbt,  ligesom refusionsmidler ej
heller kan tilgå og bruges på afdelingerne. SL oply-
ste, at Patologisk Instituts afdelingsbudget indtil
videre har lagt penge ud til indkøb af 6 ekstra mikro-
skoper til undervisningen på 11. semester i forårs-
semesteret.
2) Ansøgning fra prof. Henrik Thomsen vedr.
database til radiologiske billeder samt en ansøgning
fra prof. Gunnar Lose vedr. gynækologisk simulator
må afvente udviklingen under pkt. 6.1.
3) KLU indstiller, at der udbetales merarbejde
for året 2000-2001 til LWJ ved fratrædelsen.

7. Undervisningsplaner:
1) Semesterstart forløb uden særlige proble-
mer, idet dog 2 forelæsere ikke mødte frem på 12.
semester d. 05.02.2001. (Erstatningsforelæsning er
etableret den 26.03.2001).
2) 7. semester-undervisningen på KAS Glostrup
er aflyst i forårssemesteret. Jf. SFM var der ikke
tilmeldt det forventede antal studenter pga. mang-
lende eksaminer, orlov mv.
3) SFM har meddelt, at KKA kan forventes ca.
30 studenter på 3. semester i tiden 08.- 28.05.2001
samt 15 studenter i tiden 06.- 22.06.2001. Sekreta-
riatet foreslog, at studenterne placeres på KAS Glo-
strup, hvor der p.t. er ledigt kapacitet i medicin/
kirurgi. - Godkendt.

4) Der har været afholdt Planlægningsmøde
på Panum d. 16.02.2001 og jf. studentertalsprognosen
bliver der kapacitetsproblemer på 9. semester. Se-
kretariatet har  udarbejdet ”udkast” til et ekstra
hold, der under forudsætning af at SFM kan god-
kende, at der lånes psykiatripladser i 4 uger på  Ros-
kilde sygehus i uge 46-49 hvorved kapaciteten kan
øges til 60 pladser. - På 11. semester viser prognosen
68. Overbookning med 4-5 studenter bliver nødven-
dig, da der ikke plads ved de øvrige KLU. - På 12.
semester er prognosen 72 og der planlægges derfor
med 5 hold. - På 13. semester er prognosen 50 (kapa-
citet 54 pladser + 12 pladser i Næstved). Jf. prognose-
tal fra RH og KKHH kommer der til at mangle 66
pladser udover de ekstra 16 i KKA. Der blev på PL-
mødet drøftet tiltag i gyn/obs på Hillerød (18 plad-
ser) samt Holbæk til gyn/obs og pædiatri. Nuvæ-
rende 8., 10., 11. og 12. semester i KKA tilskrives
om evt. planlagt orlov mv. i E2001 for at få et tidligt
overblik.

8. Universitetssekretariatet:
1) Fra kir.afd. D er indkommet ansøgning om
bespisning (morgenmad/frokost) af ca. 30 stud.med.
fra Sverige som vil besøge KAS Herlev d. 02.03.2001.
KLU måtte afslå pga. manglende midler, men opfor-
drede til, at afdelingen eller sygehusledelsen dæk-
kede udgifterne.
2) Kir. Afd. D, KAS Glostrup har meddelt,  at
afdelingen er opdelt i D1 (urologisk) og D2 (gastro-
kir.) Der ansættes også en tutor på D1.

3) Patologisk Institut på KAS Herlev har ud-
arbejdet et mikroskopihæfte, der kan købes af stu-
denterne for 150 kr. Indbetalingen sker via sekr./
økonomikontoret og hæftet kan afhentes i sekr. mod
aflevering af kvittering.

9. Studienævn for Medicin:  Intet at bemærke.

10. Eventuelt:
 Prof. Martin Lauridsens henvendelse af lån af dyre-
stald henvises til Panum Instituttet.

Mødet slut kl. 16.35.

Næste møde afholdes mandag d. 19.03.2001 kl. 15.15.

Referent
Nanna Borup Jensen
Studentersekretær / Birthe Brogaard

BØRNETILSKUD TIL
UDDANNELSESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for stude-
rende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.

Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

Tildkuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr for enlige og
150.000 for par.

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.

Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter

kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:

www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

GENERELLE REGLER I
FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.
Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man
framelder sin holdplads inden disse datoer kan man
blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge
om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig fra-
melding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå
tom, men kan bruges til andre studerende eller me-
rit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!
Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 10 studerende
indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller
tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heri-
blandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt for-
beredt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

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

STUDIET
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Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

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

FARMAKOLOGI - FORELÆSNIN-
GER - 8. SEMESTER

Bemærk venligst nedenstående ændringer i
forelæsningsplanen for farmakologi på 8. semester:

02/05  09.15  Almen toksikologi. Definitioner og be-
greber. mm.
S. Edelfors VH

02/05  11.15   Toksiske reaktioner ........
S. Edelfors VH

04/05  10.15   Antiparkinsonmidler
O.S. Jørgensen AH

08/05  09.15   Toksiske reaktioner ........
S. Edelfors AH

08/05  11.15   Kortikosteroider
N. Grosman AH

Med venlig hilsen
Farmakologisk Institut

ARBEJDSMEDICIN:
Ved eksamen i miljø- og arbejdsmedicin må følgende
medbringes:

· Almindelig lommeregner
· Erhvervssygdomslisten udgivet af Arbejds
skadestyrelsen

Sidstnævnte kan afhentes gratis i Bogladen (ét ek-
semplar pr. studerende).

Eva Støttrup Hansen
Lektor i arbejdsmedicin

FASE II EKSAMENSLÆSNING!

Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF) har
læsepladser reserveret for fase II studerende. De
ligger i Teilum bygningens stueetage (Rigshospita-
let). Her kan du:
- Få masser af ro til at læse.
- Tjekke e-mail. (Først efter 15 på hverdage)
- Låne alternative fase II lærebøger, medicinsk- og
kirurgisk kompendium og diverse   ordbøger.
- Købe billig frisklavet kaffe (efter påske).
-Læse fra 8-20 på hverdage og fra 9-17 i weeken-
den.
- Medbringe din madpakke O. Lign.
Indgang: Ind ad hovedindgang og ”til højre gennem
glasdøren”. Dog gennem glasdør på højre side af byg-
ningen til venstre for rampen ned til kælderen efter
17 og i weekenden. Ring på dørklokken.

Med ønsker om god arbejdslyst
Studentermedhjælperne

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

27/3 Gynækologi 16.30-19.00 -
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 -
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 1
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 4
5/4 Sutur 18.00-19.30 6
17/4 Genoplivning 16.30-19.00 2

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!

Studietilbud
KURSUS I TUMORBIOLOGI
OG KLINISK ONKOLOGI

10. og 11. semester fra mandag den 21
maj til onsdag den 6 juni  2001 (teori)
og igen fra mandag den 11 juni til
fredag den 22 juni 2001 (klinik).

Kurset godkendes som VKO.

Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden
diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde i Dan-
mark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsår-
sag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræft-
patienter at gøre, er således centrale i dagens
sundhedsvæsen.
De onkologiske discipliner omfatter grundforsknings-
orienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyggelse,
diagnostik, kurativ og eksperimentel behandling,

follow-up, informationsproblemer, palliativ be-
handling og pleje.
Kurset giver en basal indføring i eksperimentel og
klinisk cancerforskning og behandling ved 2 ugers
teoretisk gennemgang af tumorbiologien inkl. de
hyppigst anvendte metoder, rationalet for de for-
skellige typer cancerbehandling, gennemgang af de
vigtigste cancersygdomme og deres behandling samt
planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien.

Denne del af kurset godkendes som 2 ugers VKO.
Herefter tilbydes 2 ugers ophold på onkologisk eller
hæmatologisk afdeling på RH eller KAS-Herlev, hvor
der under tutor-vejledning vil blive givet rig lejlig-
hed til at deltage i det daglige onkologiske arbejde,
således at dette i forbindelse med kursus godkendes
som 4 uger af VKO-perioden.

Program for kurset kan afhentes ved VKO-sekreta-
riatet efter 1. marts 2001, hvor det vil være ophængt
i et chartek på opslagstavlen. Tilmeldelse til kursus

bedes foretaget ved indsendelse af særligt skema,
som kan afhentes samme sted som programmet.

Tilmelding må være modtaget senest den 1 april
2001. Deltagerantallet er begrænset til ca. 24. Med-
delelse om optagelse på kursus vil blive udsendt in-
den 5 april 2001.

Tilmelding sendes til:

Overlæge, dr. med. Nils Brünner
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Strandboulevarden 49, opg. 7.1
2100 København Ø
Tlf: 3545 5606

STUDIET
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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

Andagtsrummet i lokale 15.2.3 er nu åbent for brug
døgnet rundt. Du er velkommen til at bruge rummet
til bøn og andagt eller bare til at få ro til eftertanke.
Du kan bestille rummet i forvejen på studenter-
præstens kontor, eller brug det frit, når det er le-
digt. Respekter venligst, at tæppet er sko-frit om-
råde. Der er lagt noget læsestof frem, som kan be-
nyttes på stedet; studenterpræsten har mere mate-
riale, som kan lånes efter aftale.

Husk vores kommende arrangementer:
Onsdag den 4. april, kl. 19.30 har vi foredrag ved
lektor, cand. theol.,  Jørgen I. Jensen om „Tid og
kristendom i Bachs passionsmusik“. Det foregår i
Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148.

og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved opta-
gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en
samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere
forskningsaktivitet, karakterniveau og alder.

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

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

ANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG DEN
17. APRIL 2001 KL. 12.00

Bachs passioner er helt enestående påskemusik. I
foredraget gennemgås de musikalske og tekstlige
elementer som denne musik består af, med henblik
på fremhævelse af musikkens særlige tidsopfattelse
og dens dramatisering af den bibelske tekst.

Musikforedraget kan anvendes som forberedelse til
turen til Holmens Kirke (d. 11.), hvor vi vil høre
Johannespassionen live, men begge dele kan også stå
for sig selv.

Onsdag den 11. april kl. 20.00 (OBS! I påskeferien)
Koncertudflugt til Holmens kirke, hvor vi sammen
vil høre J.S. Bachs Johannespassion. Du må selv an-
skaffe billet enten i forvejen på Billetnet eller ved
indgangen, hvis der ikke er udsolgt. Billetterne ko-
ster 100,-

Mødested: På Café Kys, Læderstræde 7 kl. 18.30
eller ved indgangen til Holmens Kirke kl. 19.30.

Og sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 6.
maj, kl. 13!
Vi foretager en poetisk forårsvandring i Botanisk
Have. Undervejs læser gadedigteren Christian
Kronman et fyldigt udvalg af Adam Oehlenschlägers
digtcyklus ”Aarets Evangelium”  eller ”Jesu Kristi
gientagne Liv i den aarlige Natur”. Efter den poeti-
ske havevandring vil der være samvær og trakte-
ment i menighedslokalerne i Sct. Andreas Kirke.

Mødested: Nørreportindgangen til Botanisk Have –
hjørnet af Nørre Voldgade og Gothersgade.

OBS! Tredje del af studenterpræstens
multimedieshow, som skulle have
fundet sted den 24. april, er aflyst.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Du kan aftale en tid med ham på tlf. 20 46
41 93.

Boganmeldelse
NY BOG I
KARKIRURGI
I kirurgiserien fra FADL´s
Forlag foreligger nu ”Kar-
kirurgi” med Bent Skov
Jensen som redaktør.
Målgruppen for bogen er
medicinstuderende og yngre
læger inden et karkirurgisk
uddannelsesforløb og formå-
let er at bibringe disse en
grundlæggende og basal vi-
den om det karkirurgiske
speciale svarende til

eksamenskravene i kirurgi. Dette  formål opfyldes af
bogen.
Vellykket layout og systematik

En meget stor del af de danske karkirurger har bi-
draget til bogen, som er rewievet af fremtrædende
karkirurger i de øvrige nordiske lande. Trods et stort
antal forfattere er det lykkedes redaktøren at få
bogen til at fremstå homogent med en gennemført
systematik som gør den letlæselig. Layout og illu-
strationer er vellykkede, og bogen giver på sine knap
200 sider en beskrivelse af karkirurgiens udvikling
og arbejdsfelt.

Basal viden om det karkirurgiske
speciale
De kredsløbsfysiologiske forhold og mikro-
cirkulationen i underekstremiteterne samt undersø-
gelses-modaliteterne ved okklusiv arteriesygdom er
dækkende beskrevet. Både okklusiv arteriosklerose
med forskellig anatomisk lokalisation, aneurismer
og de ikke-arteriosklerotiske karsygdomme er syste-
matisk gennemgået, indikationer og behandlings-
muligheder er omtalt. Beskrivelsen af behandlings-
mulighederne er  ført up to date med omtalen af fod,
som med en stigende incidens  af diabetes vil komme
til at fylde endnu mere i klinikken er grundigt be-
handlet med understregning af både betydningen af
karrekonstruktion og  konservativ kirurgisk behand-
ling med vægt på en tidlig indsats ved diabetiske
fodsår. Venøse lidelser har i nogen grad været sted-
barn i de fleste karkirurgiske afdelinger men er i
denne bog  behandlet efter fortjeneste med gennem-
gang af venøs insufficiens, venetrombose,
posttrombotisk syndrom og varicer.

Kvalitetssikring af karkirurgiske
indgreb
Karkirurgerne var meget tidligt på færde med doku-
mentation af aktiviteten og dens kvalitet gennem
etablering af karbasen. I overensstemmelse hermed
er kvalitetssikring af de karkirurgiske indgreb be-

skrevet i et særligt afsnit, idet der gives eksempler
på de parametre eller indikatorer der betegner kva-
liteten af behandlingen.

Godt stikordsregister
Bogen er udstyret med et godt stikordsregister og et
beskedent antal henvisninger til supplerende littera-
tur. Helhedsindtrykket er, at der med denne bog
foreligger en god, overskuelig og systematisk gen-
nemgang af  det karkirurgiske  speciale, dets
behandlingsfelt, undersøgelsesmetoder og
behandlingsmuligheder.

Svend Juul Jørgensen
Speciallæge i karkirurgi

Data om anmelderen:
Speciallæge i Karkirurgi, herunder overlæge i spe-
cialet på henh. Hørsholm og Hillerød sygehus. Siden
1996  lægelig direktør på Bispebjerg Hospital.
Data om ”Karkirurgi”  Af Bent Skov Jensen (red.),
1. udgave, 2001, 205 sider, indbundet, kr. 425.-,
Udgivet på FADL´s Forlag    ISBN: 87-7749-263-3
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Annoncer

Tilbud til studerende på 11. semester 
 

Tag til Bornholm en dag! 
 

Bornholms Amt inviterer til informationsdag og ørundtur fredag d. 8. juni 2001 
 

Program for dagen: 
 
  7.15:  Bus fra Københavns Hovedbanegård 
  8.40:  Med hurtigfærge Ystad-Rønne/ morgenmad ombord 
10.15:  Velkomst Bornholms Centralsygehus 
10.30:  Rundvisning på Kirurgisk Center 
11.00:  Rundvisning på Medicinsk Center 
12.00:  Orientering om praksissektoren 
12.30:  Besigtigelse af lægeboliger 
13.00:  Frokost 
14.15:  Rundtur på Bornholm med Besøg på Baltic Sea Glass
15.15:  Besøg på oplevelsescentret NaturBornholm 
16.30:  Naturvandring ved Hammeren 
18.00:  Middag og ølsmagning på Bryggeriet i Svaneke 
23.30:  Med natbåden til København 

Kære medicinstuderende på 11. semester.  
 
Bornholms Amts videreuddannelsesudvalg 
inviterer jer hermed til informationsdag på 
Bornholms Centralsygehus og en 
spændende tur rundt på den smukke ø. 
 
Ring og hør nærmere hos Nils Petersen på 
telefon: 56 95 11 65 eller tilmeld dig via 
e-mail: sfnp@bora.dk eller på 
fax: 56 95 70 10. 
 
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2001. 

OVERVÆGT � ARV ELLER
MILJØ?

Vi er en gruppe fra Endokrinologisk Laborato-
rium på Herlev sygehus der forsker i hvordan
overvægt opstår.  Vi ønsker at undersøge om
stofskiftet i fedtvævet hos overvægtige er an-
derledes fra normalvægtiges.   Vi undersøger
virkningsstedet (receptorer) for nogle vigtige
stofskiftehormoner – binyrebarkhormon og adre-
nalin.
Til et videnskabeligt forsøg, søger vi raske over-
vægtige mænd.  Du kan se hvordan dine mål skal
være for at deltage nedenfor:
Højde Mindste vægt
Ca.1,70 m 87 kg
Ca.1,75 m 93 kg
Ca.1,80 m 97 kg
Ca.1,85 m 103 kg
Ca.1,90 m 108 kg

Du skal have været vægtstabil indenfor det sid-
ste år.  Mænd under 18 må ikke deltage.
Forsøget strækker sig over 4 dage, hvoraf du
skal  faste i 2½ døgn.  Undervejs får du foretaget
en røntgenundersøgelse til bestemmelse af din
kropssammensætning, vi udtager daglige blod-
prøver, og du skal 3 gange i lokalbedøvelse have
udtaget en fedtprøve fra underhuden på maven.
Forsøget foregår på Herlev Sygehus, og du skal
regne med at bruge ca. 1 time hver morgen i de
4 dage forsøget kører.
For din ulempe vil du modtage  kr. 3000,- på
forsøgets sidste dag.
Hvis du er interesseret i at høre mere om forsø-
get skal du kontakte mig:
Læge Mads Rasmussen
Endokrinologisk Laboratorium
KAS Herlev
Tlf. dagtid:  4488 3423 el. 4488 4488 -
pers.søger 196
Tlf. aften:  3616 3034
email: mads.rasmussen@dadlnet.dk

NORSKE, SVENSKE OG FIN-
SKE STUDERENDE HOS KIL-
ROY GROUP TRAVEL

Jobbeskrivelse
Opgaven indbefatter oversættelse af KILROY
group travel´s katalog og informationsmateriale
til norsk, svensk og finsk og løber indtil d.1 Juli
2001. Jobbet vil være meget selvstændigt og vil
primært foregå hjemmefra. Arbejdstiden vil ca.
være 20 timer ugentligt og du tilrettelægger
selv dine arbejdstider.

Kvalifikationer
· du kan skrive grammatisk korrekt norsk, svensk
eller finsk og behersker selvfølgelig også dansk
· du kan arbejde selvstændigt og struktureret
· du kan overholde en deadline
· du har erfaring med at arbejde i Word

Kontaktoplysninger
Ansøgningsfrist: Ansøgning sendes som:
6. april 2001 E-mail el. per telefon
Virksomhedens adresse:
KILROY group travel
E-mail: finn.sonsby@kilroygroups.com
Nygade 3
1164 København K
Telefon: 33480632
Att.: Finn Sonsby

Yderligere oplysninger
KILROY travels International A/S er koncern
hovedkvarter for hele KILROY-koncernen, der
har datterselskaber i Norge, Sverige, Finland,
Danmark, Tyskland og Holland. KILROY travels
er markedsførende i de skandinaviske lande in-
denfor salg af rejser til unge og er tillige førende
i Danmark indenfor grupperejser til unge. Såle-
des er både Benns Rejser og Team Travel en del
af KILROY- koncernen. KILROY har en omsæt-
ning på over 1,5 mia. kr. og over 600 ansatte.

STUDENTERSEKRETÆR
SØGES
pr. 1. august 2001 til Klinikudvalget Rigshospi-
talet.

Stillingen er på 600 timer årligt og efter ønske
deles denne i øjeblikket mellem to studenter-
sekretærer.
Du må meget gerne starte tidligere med et min-
dre timeantal, så du kan nå et blive introduceret
til jobbet, inden efterårssemestret starter.
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne, som varetages, er bl.a.:
- praktisk planlægning af undervisning og klini-
ske ophold
· holdsætning af studerende
· udfærdigelse af introduktionsmateriale
· indkaldelse til klinikudvalgets møder samt del-
tagelse i disse som referent
· deltagelse i planlægnings- og prioriteringsmøder
Kvalifikationer:
· Selvstændig og pligtopfyldende med overblik
og sans for detaljer.
· Kendskab til EDB er en fordel.
· Åben og imødekommende med gode samarbejds-
evner
Studerende på 6. semester (som forventer at
starte på 7. semester til efteråret) eller tidligt
på fase II ved Klinikudvalget Rigshospitalet vil
blive foretrukket.
Arbejdstid:
Fordeles efter aftale - men med flest timer pla-
ceret i august/september og januar/februar.
Der må påregnes en ugentlig træffetid samt del-
tagelse i klinikudvalgsmøder.
Løn:
I henhold til overenskomst mellem Finansmini-
steriet og HK/Stat.

ANNONCER
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FØLGENDE BØGER SÆLGES

1. DEL

1. SEMESTER
Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi
sælges for 200
(nypris 630,-)

Anatomi
Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7. udgave, nypris 685,-
sælges for 200

Biokemi
Stryer’s Biochemistry
et klassisk amerikansk mesterværk
nypris 700
sælges for 200
HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20

LÆSEMAKKER/ LÆSEGRUPPE
SØGES PÅ 12. SEM.

Har du/I brug for en makker primært til gennem-
gang af gamle eksamensopgaver op til eksamen i
medicin sommer 2001?

Ring da snarest til Susanne, tlf: 28342584.

TURNUS-BYTTE

Haves: Storstrøms Amt (= ingen ventetid).
Ønskes: HS, Københavns Amt, Frederiksborg
Amt, Roskilde Amt.

Ring og lad os tale om det!

Torquil Watt
38 87 10 63

(Torquil@Watt.as)

FORSØGSPERSONER SØGES

Tjen 2.600,- Kr. på 4 dage!

Vi søger forsøgspersoner til et videnskabeligt
projekt der omhandler menneskers komfort og
præstation i forskellige kontormiljøer.

Forsøget foregår i klimakamre på Danmarks Tek-
niske Universitet (DTU).
Som forsøgsperson skal du sammen med to-tre
andre sidde i 5 timer i et klimakammer (i tids-
rummet fra kl. 12:00 til 18:00 eller fra kl. 13:00
til 19:00) hvor du skal arbejde med opgaver på en
computer. Forsøget bliver udført på hverdage. I
klimakammeret vil du blive udsat for forskellige
niveauer af temperatur og luftfugtighed. Før og
efter eksponeringen udfyldes spørgeskemaer og
der gennemføres objektive målinger på øjne, næse
og hud. Ingen af disse målinger er forbundet med
smerte eller ubehag.

Som forsøgsperson deltager du 1 dag om ugen (á
6 timer) i 4 uger i træk.
Forsøget kører over en 3 måneders periode (April
- Juni 2001).

Du vil blive honoreret med 96,20 Kr./time +
feriepenge (12,5%).
4 dage a 6 timer = 24 timer hvilket svarer til ca.
2.600,- Kr.

Til forsøget skal vi bruge 3 grupper af forsøgs-
personer:

Generelt gælder for alle 3 grupper at du skal
være sund og rask og at du ikke må være gravid
eller amme. Desuden skal du kunne forstå dansk
i skrift og tale.

Gruppe 1:
Personer der dagligt benytter kontaktlinser.
Gruppe 2: Personer med høfeber, astma
og /eller dyrehårsallergi. Personer som har haft

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

børneeksem/astmaeksem eller som har haft ten-
dens til kløende hud.

Gruppe 3: Personer der hverken benytter
kontaktlinser eller har allergi og som opfylder
de generelle kriterier.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komite for København og Frederiksberg kommune.

Hvis du er interesseret i at deltage og  passer du
ind under en af de nævnte grupper er du meget
velkommen til at kontakte:
Ph.D, M.Sc. Lei Fang
International Centre for Indoor Environment and
Energy.
Tlf. 45 25 40 45
E-mail: Subject@et.dtu.dk

Bogladen

HAR DU EN GOD IDE TIL ET
STUDENTERSOCIALT ARRANGE-
MENT, MEN MANGLER PENGE,
SÅ FAT MOD!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

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

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2001.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Morten Bo

ANNONCER
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FADL
DIVERSE INFORMATIO-
NER FRA FADL�S SEKRE-
TARIAT

Kontingentbetaling

Som tidligere meddelt i MOK var sidste betalings-
frist den l. marts år 2001 med hensyn til kontingent-
betalingen for perioden den l. februar – 31. juli år
2001. I sidste uge er der udsendt rykkergirokort med
betalingsfrist den 30. marts år 2001. Overskrides
betalingsfristen vil næste rykkergirokort indeholde
et rykkergebyr på kr.150,00.

Medicinfortegnelsen (den lille
grønne)

Igennem de sidste mange år er medicinfortegnelsen
blevet udleveret/udsendt i april/maj måned. YL’s for-
lag som udgiver Medicnforetgnelsen har dog valgt at
ændre udgivelsestidspunktet til oktober/november
måned. Dette betyder, at Medicinfortegnelsen her i
foråret kun vil blive udleveret til FADL’s nye fase-2-
medlemmer. FADL er desværre først blevet gjort
bekendt med ændringen i februar måned.

Ledige vikariater

Fjorden i Roskilde og Sct. Hans hospital har rettet
henvendelse til sekretariatet i sidste uge.
Fjorden, Roskilde søger en lægevikar i perioden juni,
juli og august måned, og Sct. Hans hospital, rets-
psykiatrisk afdeling  søger i perioden l. maj til 31.
august ligeledes en lægevikar – subsidiært en vikar
til at dække afdelingens forvagtsforpligtelse i maj og
juni måned.
Har dette din interesse -  kontakt venligst sekreta-
riatet for nærmere oplysninger.

Praktisk hjælp � til FADL�s
sekretariat � 20 timer om måneden

FADL’s sekretariat mangler ”praktisk hjælp” 20 ti-
mer om måneden, fordelt med 4-5 timer pr. uge.
Kunne du tænke dig denne tjans – så kig forbi på
sekretariatet, eller send mail på le@fadl.dk Hjæl-
pen/arbejdet består af en blanding af oprydning, let-
tere rengøring mv.  Aflønning SPV-dag-time.

Hilsen fra FADL’s sekretariat

Anette og Linda

RUNDT OM FADL
Af Torben Conrad, faglig sagsbehandler

Lønstigning pr. 1. april 2001

Den 1. april 2001 stiger lønnen med 3,06% i staten og med 2,17% i kommunerne.  Stigningerne skyldes dels de
stigninger, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 1999 dels de stigninger, som kommer fra regulerings-
ordningen og som netop er blevet beregnet.  Reguleringsordningen har denne gang udløst 0,93% i ekstra
lønstigning i staten og 0,19% i den kommunale sektor.

Reguleringsprocent

Reguleringsprocenten - der er den procent man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle
beløb - udgør pr. 1. april 2001 9,4525 procent i staten og 4,0662 procent i den kommunale sektor.

På SUL området medfører det følgende lønninger:
SUL-området er en overenskomst som FADL har med Finansministeriet for studenterundervisere ved de højere
uddannelsesinstitutioner. Overenskomsten omfatter de nedenfor nævnte ansættelsesområder.

Overenskomstens ansættelsesområder:
Grundbeløb
1/10 1997 1/4 2001

  
*undervisningsassistent 172,92 189,27
*instruktorer, hjælpelærere
og demonstratorer 153,22 167,70
*tekniske assistenter
(datastudiesal) 114,68 125,52
*faglige vejledere 136,52 149,42
*præparatfremstillere 132,86 145,42
*kvalifikationstillæg 2,18 2,39

På lægevikarområdet medfører det følgende løn:
Lægevikarområdet omfatter ansættelse både i Hovedstadens Sygehusfællesskab og i Amtsrådsforeningens regi.

Stud.med
Reguleret grundløn Grundbeløb Særligt tillæg I alt brutto

Årligt 225.825,00 13.240,00 239.065,00
Pr. mdr. 18.818,75 1.101,33 19.920,08
Timeløn 117,37 6,87 124,24
Overarbejde 186,38
Holddrift, stort 71,66
Holddrift, lille 48,81

Lægevikargruppen arbejder på at få en overenskomst på Færøerne.

På SPV/VT/DIA/CARD området er der lige blevet afholdt en urafstemning.
Der var 1109 gyldige stemmesedler. 14 stemmesedler var poststemplet senere end 7. marts 2001, mens 11
stemmesedler ikke kunne dateres. Stemmeprocenten blev derfor (1109 stemmesedler) 23,1%
Stemmesedlerne blev optalt og kontrolleret to gange, hvilket gav følgende resultat:
JA 1095 98,7 %
NEJ    10   0,9 %
Blank      4   0,4 %
Afstemningen var vejledende for Hovedbestyrelsen, idet stemmeprocenten var < 50 %. Efterfølgende har
Hovedbestyrelsen godkendt overenskomstforliget.
Der arbejdes på at få de nye lønninger frigivet, således at der kan ske en efterregulering snarest.

NY DEADLINE PÅ
MOK FRA 23/4
MOK ændrer tidspunktet
for deadline fra kl 14 til
kl 12
Se mere på bagsiden

INDRE ORGANER
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Vagt- og Servicechef

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

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

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

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

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

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

Venlig hilsen

Gitte Haupt  & Søren Rasmussen
Servicechef                  Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

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

Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon

35 24 54 05

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

lb@fadl.dk (Lone Blach)

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

enten pr. brev, telefon eller email.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 13 - 19/3- 2001 – 25/3-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 13 15 9 11 13 17 88
Udækkede vagter0 1 10 1 0 0 1 13
Opskrevne 6 7 3 2 8 13 11          50

Aften 15-23
Bestilte vagter 23 29 18 21 21 13 11 136
Udækkede vagter0 2 1 0 0 0 0 3
Opskrevne 16 16 11 14 16 23 22         116

Nat 23-07
Bestilte vagter 21 18 18 19 23 18 12 129
Udækkede vagter6 0 0 0 0 0 2  8
Opskrevne 8 9 10 6 21 10 8            82

Bestilt i alt 54 60 51 49 55 44 40 353
Udækket i alt 6 3 11 1 0 0 3 24
Dæknings % 88 95 78 96 100 100 92

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 - 19/3-2001 – 25/3-2001

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

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

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

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.

Blå mapper til afhentning !!!!!!!!!!

Da du i sin tid meldte dig ind i FADL manglede vi de blå
mapper til at sætte vedtægter/love ind i. Dem har vi
nu fået og du kan hente en mappe når du kommer
forbi.     Hilsen  ekspeditionen.

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 på 35 24 54 02. Der er
stadig ledige pladser på kurserne VT- ii
og MVS.

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.

VAGTBUREAUET MEDDELER
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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 SPV hold 1604 søger ca. 5
medlemmer

Holdet skal tage blodprøver i forbindelse med et
forskningsprojekt på Hvidovre Hospital. Blodprøverne
skal tages på yngre raske gravide kvinder.
Det er en fordel at kunne tage blodprøver i forvejen,
men ikke et krav da der vil være mulighed for oplæ-
ring.
Holdet skal dække dagvagter (7.30 – 15.00) mandag
til fredag med en person i vagt af gangen. Projektets
varighed er ca. 1 måned.
Yderligere information: Kontakt Gitte eller Søren på
Vagtbureauet, tlf. 35 24 54 04
Ansøgningsfrist: Fredag, den 30. marts 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.

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 foretrækkes.
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 2. april 2001 kl. 12.00 til
Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

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 9 april 2001 på VB kl.
12.00.

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

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 54040

VAGTBUREAUET MEDDELER
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PROGRAM
FORÅR 2001

29/3 High Fidelity
5/4 Spartacus
19/4 Tude Tema - En tøseaften
26/4 Fucking Åmål
3/5 Marathon- en hel nat med  film
10/5 Cube
17/5 Sleepy Hollow

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 50
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Torsdag d. 28/3

High Fidelety
Kl.20

Vi følger Rob (John Cusack), hvis største
Passion er vinyl.  Derfor kommer det heller
ikke som en overraskelse at han er ejer en
pladeforretning. Her tilbringer han det
meste af sin tid sammen med sine to "skæve"
venner.  Rob bliver nådesløst kastet ud i
midtlivskrise da hans kæreste (Iben Hjejle)
slår op med ham. Han er åbenbart ikke
voksen nok...

Top fem grunde til at se filmem:
Nr. 1 Der er så hyggeligt i filmklubben.
Nr. 2 Det er en rigig sød film.
Nr. 3 Man kan sidde og holde om sin
kæreste.
Nr. 4 Hvad bedre kan man bruge en torsdag
til?
Nr. 5 Det er billigt!

MØDE 8/4-01 11:00
I BANDRUMET
FOR ALLE
BANDS.
Der er møde for alle bands som har
søgt om spilletid i klubbens øvelokale.
Hvert band skal stille med min. 2 per-
soner, den ene skal være bandets
kontatkperson. Dette møde er obliga-
torisk for at få tildelt spilletid i øve-
lokalet.
Dagens program bliver:
Møde om bandrummets fremtid.
Oprydning i bandrum.

Mvh.
Klubbens kontaktperson
Nicolai Renstrøm

Ølokalets kontaktperson
Jonas Torp.

SÅ ER DET IGEN TID TIL
LANG FREDAGSBAR!
Kom glade, kom friske og smag dagens bitter i den
fantastiske bitterbar, hør det fantastiske band spille
noget helt fantastisk musik fredag d. 6/4-2001.

Fri adgang til alle før kl. 17, herefter er der kun
adgang med studiekort. Folk med studiekort kan tage en
uden studiekort med!

Vi ses til en helt fantastisk fradagsbar!!!!

Studenterklubben!

Basisgrupper

SATS
S t u d e r e n d e s
Anæstesiologi-
ske og Traumatologiske Selskab

Indkalder til månedsmøde

ONSDAG D. 4. APRIL KLOKKEN
1630 I FADLs MØDELOKALE

LÆG MÆRKE TIL DET ÆNDREDE
TIDSPUNKT.

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsen
2. Fem minutter om Emergency Medecine-ud-
dannelsen i USA ved Lærke
3. Eventuelt
4. (Klokken 1700) Foredrag om outcome af den
præhospitale hjertestopsbehandling i HS ved Mi-
kael Rewers
Vel mødt.

INDRE ORGANER
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KÆRE VANDHUNDE!
Så er det ved at blive dykkersæson og tid til tilmel-
ding til PUCs arrangementer!
Vi gør opmærksomme på, at vi i år har modtaget en
usædvanlig mængde af forespørgsler på aktiviteter,
hvorfor vi anbefaler hurtig tilmelding. Det er først
til mølle...

Flg. Arrangementer modtager tilmeldninger NU:

PRØVE-DYK
For alle uden et dykkercertifikat som gerne vil prøve
at trække vejret under vand eller overvejer at tage
et dykkerkursus. Aktiviteten er åben for alle stude-
rende, hvorfor medlemskab af PUC ikke er påkræ-
vet.
Tidspunktet for intro-dyk er torsdag 10. maj. Vi
starter arrangementet med lidt elementært dykker-
teori på Panum, fra kl. 14-16. Herefter er der spise-
pause, hvorefter der er praktisk dykning i Tingbjerg
skoles svømmehal fra 18-23.
Det eneste du skal kunne, for at deltage, er at
svømme, være alment rask og positivt indstillet over-
for store mængder vand. Det eneste som skal med-
bringes er et par badebukser og et håndklæde. Re-
sten organiserer PUC for dig og sørger for en ufor-
glemmelig og motiverende oplevelse!
For at deltage sendes en mail til PUC@dk2net.dk
med flg. opl.: Navn, fødselsdato, tel.nr., e-mail, stu-
die, semester/hold samt højde/sko.nr. (til udstyr).
Endvidere bedes indbetalt et beløb på 110kr. til PUCs
konto til dækning af udstyrsleje, luft til flasker m.m.
Til arrangementet vil også være mulighed for tilmel-
ding til PUCs dykkerkursus i september 2001. Væl-
ger du at tilmelde dig kurset indgår de 110kr for
prøvedykket i kursusafgiften. Mere info om dykker-
kurser flg. på et senere tidspunkt.
Maks. antal deltagere er 20 og sidste frist for til-
melding og betaling er man. 23. april.
Så op på dupperne og meld dig til semesterets stør-
ste begivenhed for vandhunde!

KULLEN 2001
Forlænget weekendtur til det maritime naturreser-
vat ved foden af Kullaberg i Sydsverige.
Der er afgang fra Panum kl. 07:45 fredag 4. maj. Vi
overnatter 2 nætter i hytter på Möllehässle Cam-
ping, hvorefter vi er tilbage i Kbh. sen aften søndag
6. maj.
Tilmelding er åben for alle. Dog anbefales denne tur
primært til nybegyndere med et Open Water certifi-
kat og dykkere som ikke har været ude at dykke med
PUC før. Afhængigt af vejr og vind gennemfører vi 5-
6 dyk på turen. Max. antal deltagere er 8.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men
eksl. mad: 1300kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 1125kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 1010kr.
Med komplet eget udstyr: 915kr.
Tilmelding til turen lukker tor. 5. apr. For tilmel-
ding sendes en mail til PUC@dk2net.dk med flg. opl.:
Tur, navn, e-mail, tel.nr, højde, vægt, sko. nr. (til
udstyrsleje). OBS at tilmelding kun er gyldig med
betalt medlemskontingent og depositum på 200kr.
Dep. tilbagebetales ikke.
Restbeløb skal være PUC i hænde senest fre. 20.apr.

LYSEKIL 2001
Årets højdepunkt! 8 dages dykkertur til Sveriges
dykkermekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg. Der
dykkes i Gullmarsfjorden, Sveriges eneste rigtige
fjord, hvor stejle klippevægge strækker sig ned til
dybder på 100m og mere....
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykkerens
kunnen, hvorfor turen kun anbefales for AOW, CMAS**
eller tilsvarende. Folk der evt. ikke har sådanne
grader, men har dykket med PUC før eller har erfa-
ring i dykning i koldt vand må også meget gerne
melde sig til ! Er du i tvivl om du er erfaren nok til
at tage med så send os en mail eller ring.
Turen strækker sig fra lør. 18. aug. til søn. 26. aug.
Om lørdagen gennemføres et ”tilpasnings” dyk i DK,

hvorefter der er afgang mod Lysekil søndag morgen.
Vi bor i to lejede sommerhuse, hvoraf det ene har
privat strand. Hjemrejsen finder sted søn. 26. aug.
med ankomst i Kbh. sen aften.
Vi regner med, at alle deltagere får mindst 12 dyk
hver. Max. antal deltagere er 13.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men
eksl. mad: 2870kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 2555kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 2335kr.
Med komplet eget udstyr: 2135kr.
Tilmelding til turen lukker tir. 22. maj. For til-
melding sendes en mail til PUC@dk2net.dk med flg.
opl.: Tur, navn, e-mail, tel.nr, højde, vægt, sko. nr.
(til udstyrsleje). OBS at tilmelding kun er gyldig
med betalt medlemskontingent og depositum på
400kr. Dep. tilbagebetales ikke.
Restbeløb skal være PUC i hænde senest ons. 8. aug.

Medlemskab i PUC
For at deltage i PUCs arrangementer (bortset fra
prøve-dyk) kræves medlemskab af PUC. Dette ud-
gør 100kr. for indmeldelse, samt et kontingent på
200kr./sem. Dvs. 300kr., som betales sammen med
depositum til en given tur og gerne før.
For indmeldelse sendes en mail til PUC@dk2net.dk
med flg. oplysninger: Navn, fødselsdato, adresse,
tel.nr., e-mail, studie, semester/hold, dykker-
certifikat?, antal dyk?, sidst dykket dato?
Samtidigt indsættes den rette sum på PUCs konto i
Danske Bank (Husk at opgive navn v. indbetaling!):
Reg: 3156 Konto: 3156125970
Alle turpriser indsættes på samme konto.

Spørgsmål vedr. arrangementer, og PUC i almen-
hed, kan rettes til PUC@dk2net.dk eller direkte til
formanden, Christian, på 40111006 eller næstforman-
den, Erik, på 26184156.

TIL ALLE
CYKELSPORTSINTERESSEREDE
PÅ PANUM.
Ja, cykelklubben for alle de seje pedalatleter på
Panum er startet.

„Øv, jeg missede det første indlæg, er det for
sent nu?“
„Nej, det er bestemt ikke for sent at blive en del
af denne fremragende klub“...

Skriv blot til jnielsen@mdb.ku.dk, hvis du har
lyst til at køre landevejene tynde med en flok
flinke (og stærke) cykelryttere.

P G A
PANUM GOLF
Foråret er kommet (eller lige om lidt..) og der-
med er det tid til at komme ud og golfe.

PGA afholder en weekend match på Storstrøm-
mens Golf bane på Falster i Stor Bededags ferien
11-13/5 med indkvartering på Thalia.

Derudover prøver vi at stable en lille
opvarmningsturnering på benene i midten af april.

Sæt kryds i kalenderen og læs mere næste i
MOK!!!!

Søren & Johan

RAPPORT
FRA FREDAG
D. 23 MARTS
Der blev fredag eftermiddag
ydet et godt stykke arbejde
af Torben, John, Bjørn samt
undertegnede. Pensler, rul-
ler, maling, pap, tape, øl og
vand var de ingredienser der
i løbet af 6 timer forvandlede vores sterile lo-
kale til et nyt hyggeligt lyst lokale ud mod Bleg-
damsvej i drifts gården. Der mangler kun den
sidste finish før den røde løber rulles ud og cham-
pagnen åbnes.
Tak til dem der medvirkede og tak til de der kom
forbi for bare at sige HEJ

Fisker K.  PAF
Paf-info@mdb.ku.dk

INDKALDELSE
TIL
GENERALFOR-
SAMLIMG 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 for-
manden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

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

INDRE ORGANER
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INFORMATIONSMØDE
TORSDAG D. 29/3 KL.
20:00
Er du interesseret i at  komme ud og rejse med dit
studie i Afrika, Indien eller Sydamerika, så har du nu
muligheden for at høre mere om det.
PIT (Praktikant I Troperne) holder infomøde i FaDL’s
mødelokale i morgen aften kl. 20:00.
Du vil kunne se lysbilleder og høre rejseoplevelser
fra stud. med.ere, der har været i Afrika og Indien.

På vegne af PIT, Christina

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.
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.

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)

IMCC
Hospitalerne er følgende:
-Nykøbing F. – Ort. Kir. Alle perioder
-Holbæk – Kir. Alle perioder
-Stege - Kir. Alle perioder
-RASL – Ort. Kir. Perioderne: 2, 3, 4, 5
-Nakskov - Med. og Kir.Afd. Alle perioder
-Bornholm Centralsygehus Med. og Kir. Afd.:

Perioderne: 1, 4 & 5

På alle sygehuse undtagen RASK tilbyder kost og logi
under opholdet.

Der er ansøgningsfrist for opholdene senest  mandag
den 9. april.  Prioriteringsskema kan hentes på IMCC
kontoret, sammen med girokort. Girokort skal være
betalt den 9. april. Hvis du betaler via PC-banking
eller lignende skal du sørge for at IMCC får en be-
kræftelse, ellers kan vi ikke se hvem der betalt.

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 er tirsdag d. 10. april kl. 12.15 på IMCC
kontoret

Hilsen Mattis & Bo

Debat
PÅ GRÆNSEN TIL HÆR-
VÆRK
Torsdag d. 22/3-01 hang jeg 11 teaterplakater op
rundt omkring på Panum. Ingen af plakaterne fik lov
til at hænge mere end en time. Jeg troede at
opslagstavlerne på Panum var til for at vi de stude-
rende kunne henvende os til hinanden. Hvorfor bliver
de plakater jeg hænger op så pillet ned? I der har
pillet dem ned har hindret et flertal på Panum i at få
oplysninger om en teaterforestilling.
Jeg ved at den teatergruppe jeg er i har et navn der
bringer associationer til fascisme, men har intet med
en ellers lav form for politik at gøre. Vi kalder os
selv farcisterne, fordi vi opfører farcer. Del ordet op:
Farce-ister. De plakater jeg hang op har derfor intet

med hverken politik eller religion at gøre. Jeg er
derfor skuffet over at i mine medstuderende ikke
lader dem hænge. At i vil hindre andre på Panum i at
få en god oplevelse, ved at se et knald godt teaters-
tykke, der intet har med hverken politik, fremmed-
had eller religion at gøre. Plakaten kan forøvrigt
down-loades fra vores hjemmeside
www.farcisterne.dk, hvor i også kan læse mere om
os(farcisterne) og stykket.
Med venlig hilsen
Mette Harving, hold 304

Til pigerne og drenge
Tillyke til Benicio Del Toro med
en meget fortjent Oscar

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

MSR????
FÆLLESMØDE????

Af Lene Krenk, 3. semester

Det Medicinske Studenterråd…. mmmhhh
det lyder ikke alt for spændende. Råd =
politik = kedeligt?? Det er hvad man selv
gør det til og kedeligt er nok et af de sidste
ord jeg ville bruge i den sammenhæng.

Det drejer sig i bund og grund om, at der
afholdes nogle møder i løbet af semesteret,
nærmere bestemt om tirsdagen klokken 16,
og eventuelle problemstillinger på de
forskellige semestre tages op. Det drejer
sig om blandt andet undervisning,
boganmeldelser, vedligeholdelse,
rygeregler, eksamenstidspunkter etc. Det
er altså noget, hvor alle kan være med og
har noget at skulle have sagt, også selv om
man lige er startet og knap føler sig i stand
til at finde vej til FADL’s mødelokale, hvor
møderne afholdes.

Hvis det har fanget en smule af din interesse
så mød op på næste fællesmøde nu på
tirsdag

Bom-bommelum, Dekanen er dum
Af Bue Juvik, Studenterrådssekretær

Synes du dekanen er dum?
OK, alle dem der synes dekanen er dum
rækker hånden i vejret....

Nå OK det var ikke så mange, så er han ikke
dum. Men ved I til gengæld hvem jeg synes
er dumme?

Nogle vil måske svare ”Åh nej, nu kommer
der som sædvanligt et eller surt opstød om,
at man er dum og asocial hvis man ikke
engagerer sig i noget på studiet”

Næeøeh, det var nu ikke helt det jeg ville
sige, men lidt har I nu alligevel ret. Jeg ville

sige at jeg synes man er dum hvis man bliver
væk fra Det Medicinske Studenterråds
møder hvis man tror at:

- Man ikke bliver hørt
- Der er så mange i forvejen
- Man skal være helt vildt engageret

og vide alt om politik, universitets-
loven osv.

- Man skal være et stykke henne på
studiet, og i hvert fald ikke på 1. sem.

- Man SKAL have en mening om alt

Det er nemlig faktisk sådan, at når der
kommer nogen til møderne første gang, er
deres hyppigste reaktion, at de er
overraskede over hvor få mennesker der

er, i forhold til hvor relevante emner der
bliver diskuteret er. Og at alle møder op uden
nogen forkundskaber i øvrigt.

Lige netop nu står vi og mangler folk i flere
forskellige udvalg, og det eneste der kræves
er at man interesserer sig bare en lille smule
for sit studie.

Så kom og kig på tirsdag (se indkaldelsen
nedenfor), det værste der kan ske er at du
synes kaffen smager dårligt. Til gengæld
lover jeg, at du bliver lidt klogere!

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 3. april kl. 16.00

i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Biofysik
5. Cellebiologi
6.     Valg til udvalgsposter
7. Studienævnsmødet
8. Eventuelt

Ad 4 – Biofysik
Medicinsk Fysiologisk Institut har igen
aflyst undervisning. Denne gang er det
gået ud over biofysik, både eksaminatorie-

undervisningen på 4. semester og SAU-
timerne på 2. semester, ny studieplan. Kan
det være meningen?

Ad 5 - Cellebiologi
På sidste møde (og møderne før det)
snakkede vi om eksamen i cellebiologi på
den ny studieplan. Studienævns-
medlemmerne melder tilbage om, hvad der
er sket siden sidst.

Ad 6 - Udvalgsposter
Vi skal have fundet studenterrepræsen-
tanter til de nye 3.-, 4.- og 5. sem. udvalg.
Og til arbejdsmiljøudvalget.

Alle er som altid mere end velkomne, alle
har stemmeret, og alle har noget at sige.

Kaffe, the og kage

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

MSR
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NY DEADLINE PÅ MOK FRA
MANDAG D. 23. APRIL (altså om 4 uger).

FREMOVER ER DEADLINE FOR AFLEVE-
RING AF INDLÆG KLOKKEN 12.00 (tidli-
gere var det klokken 14.00).
Alle indlæg der afleveres efter klokken 12.00 kan ikke
regne med at komme med før det efterfølgende nummer
Og hvorfor vælger MOK så at skubbe deadline 2 timer? Jo, den
gamle deadline er fra dengang MOK var klippeklistre og der var
brug for en del fedten rundt med kopimaskiner, sten, saks og pa-
pir, inden selve indlæggene blev sat op.
Sådan er det ikke mere. I dag er MOK et rent elektronisk opsat
blad, og i stedet for at vi på redaktionen skal sidde og trille
tommelfingre mellem 12 og 14, har vi valgt at rykke deadline. På
den måde kan vi også nå hjem og se BigBrother Live og være på
forkant med resten af de medicinstuderende.

Husk det nu - 12.00

Med venlig hilsen

redaktionen


