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Nye åbningstider på VB

Fra d.d. har Vagtbureauet åben for
personlig henvendelse alle hverdage
fra kl. 9.00-17.00.
Se under VB’s sider i dette nummer af MOK
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Det sker i ugen
2001

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

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

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

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (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.

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). Dette er incl mellemrum
-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. 1200. 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 200,- 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: Undervisningslokalerne, bygning 8
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. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: Vagtbureauet

Onsdag:
MOK nr 7, årgang 34 udkommer

Torsdag:
Studenterklubben holder 69 timers bar

helt til på søndag.

Fredag:
69 timers bar

Lørdag:
69 timers bar

Søndag:
17.05 Mestrene uddeler prygl i Parken

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG

Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70
92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget, Rigshospitalet
(KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Juste-
sen
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
Studentersekretær Laura Johnsen og Louise
Honoré
Træffetid: Man og ons 15-16
Sekretærer Rita Dalhammer/Yvonne Justesen
Træffetid: Man-fre 10-14

Klinikudvalget, Københavns
Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Studentersekretærer Mikkel Westen/Lasse Lund
Træffetid:        onsdag  12.00 – 16.00
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14
Bispebjerg Hospital,, Bygn. 20D, 2,sal.,rum 13,
tlf. 35 31 30 97
Studentersekretær Maja Stegeager Hansen
Træffetid: man 13– 17

Klinikudvalget, Københavns Amt
(KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard
(bibr@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Susanne S. Pedersen
(suscp@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid Man-fre 10-14
Studentersekretær Marie Bønnelycke (7.-9. se-
mester)
Studentersekretær Nanna Borup Jensen (10.-13.
semester)

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
24. AUGUST 2001 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Folmer Elling, lektor Henrik Arendrup, Katrine
Bagge Iversen (11. sem.), stud. med. Anne Marie
Glargaard (10. sem), stud. med. Morten Vester-
Andersen (9. sem), stud. med. Fatima Shah (8.
sem), stud. med. Henrik Løvendahl Svendsen (8.
sem), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Yvonne
Justesen, studentersekretær Louise Honoré,
Fraværende: Prof. Knut Aspegren, lektor Kjeld
Lyngborg, lektor Viggo Jønsson, prof. Olaf
Paulson, overlæge Henrik Permin, overlæge Helle
Aggernæs, stud. med. Christian August Engell (13.
sem.), stud. med. Peter Plomgaard (12. sem).

DAGSORDEN:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
- Velkommen til ny sekretær Yvonne Justesen og
ny studentersekretær Louise Honoré.
- Der er givet grønt lys for at installere kortlæsere
i afsnit 5404. De studerende forsynes med
magnetkort og studenter vagter bliver afskaffet.
De sidste detaljer undersøges - herunder om
studenterkort kan bruges som magnetkort.
- Der stilles spørgsmål til ombygning af gang-
arealerne i stuen i Teilumbygningen. Hertil svares
at der eksisterer planer og at det går fremad med
disse.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant

5. Meddelelser fra sekretariatet
- 9 sem. har, som ønsket fået vedlagt evaluerings-
skema til evaluering af psykiatriundervisning.
- Studieadministrator Leif Christensen har endnu
ikke taget initiativ til møde i forbindelse  med
afskaffelse af eksamensformænd. Vi kontakter ham
endnu engang om dette.

6. Meddelelser fra semestrene
8.: Der er utilfredshed blandt de studerende med
indførelse af underskrift til klinikundervisning.
Utilfredsheden går på at der ikke vil være tid til
forskning, læsning mm. Det pointeres fra klinik-
udvalgets side, at undervisningen er obligatorisk
og at få underskrift derfor ikke anses for at være
et problem.
Evaluering af klinikophold og undervisning 8. sem.
forår 2001 er blevet sammenfattet. Der er blandet
tilbagemelding på placering af klinikundervisning.
Generel utilfredshed med placering af klinikophold
i forhold til central undervisning. Evaluering
udsendes til alle afdelinger samt det centrale
undervisningsudvalg. Der sendes yderligere brev til
tutor og undervisningsansvarlig på de afdelinger,
som har fået dårlig kritik, om at de må forbedre
sig. Samtidig opfordres kvalitetsudvalget til at
besøge afdelinger, som har fået dårlig evaluering.
Der stilles spørgsmål om hvad klinikudvalget kan
gøre ved de afdelinger, som ikke fungere ordentligt
for de studerende. Da der er brug for alle
afdelinger, kan en afdeling ikke ekskluderes, men
kun opfordres til at forbedre sig. Dette kan gøres
gennem breve eller samtaler med pågældende
afdeling.

7. Mødedatoer E2001
Der er planlagt møde i klinikudvalget på følgende
datoer:
20. september, 25. oktober, 15. november, 13.
december og 24. januar

8. Evt.
- Der stilles spørgsmål om klinikudvalgets
magtbeføjesler. Til dette svares  at studienævnet
bestemmer og det er klinikudvalgets opgave at
udføre disse bestemmelser på bedst mulige måde.

KAGE: Morten Vester-Andersen tager kage med
på mødet den 20. september 2000

Referent: Studentersekretær Louise Honoré

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001 UGE 43

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

Mandag 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Tirsdag 11 - 12 12 - 15 Gordon Thomas Jehu

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt
15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

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

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie 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

FØR DET ER FOR
SENT!

I det forgangne semester blev 7 studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation 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 sik-
ker på at være tilstrækkeligt forberedt før du
kaster dig ud i dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en person-
lig samtale med en studievejleder før sager af
denne karakter kan behandles.

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

STYRENDE ORGANER
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GENERELLE REGLER I FORBIN-
DELSE 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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

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.

Fase II
VEDR.:
ERSTATNINGSFORELÆSNING
I DERMATOLOGI/
VENEROLOGI

Kære holdrepræsentanter og
underviser
Forelæsningen ”Eksemer I+II, som desværre glip-
pede d. 12.10 afholdes i stedet
fredag d. 19.10 kl. 14.15 – 16.00
Forelæsningen foregår i aud 2, Rigshospitalet
Holdrepræsentanterne bedes venligst informere hold-
kammeraterne.
Venlig hilsen
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

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.

STYRENDE ORGANER

Til pigerne
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Studietilbud
JUNIORFORSKERCAFEE

Onsdag den 31 oktober kl. 16.00 – 17.30 i
Dam Auditoriet,  Panum Instituttet

Poul Jaszczak, Studieleder: Velkomst og introduktion

Svend Lindenberg, Institut for Human Reproduktion
og Gynækologisk Afd. KAS-Herlev: Fertilitets-
behandling – nu og i fremtiden

Mogens Spang-Thomsen, Institut for Molekylær Pato-
logi, KU: Prægraduat forskeruddannelse – er det noget
vi vil ?

Alle studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige fa-
kultet er velkomne. Der vil blive serveret øl og vand
i pausen.
Yderligere information hos Grete Rossing, Studie-
nævn for medicin, Panum Instituttet.

KURSUS OM SYGDOMS-
FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS-
FREMME
21.-25. JANUAR 2002  9.00 B 15.00

Folkesundhed og forebyggelse er sat på den politiske
dagsorden bl.a. gennem af regeringens Folkesundhed-
sprogram fra 1999. forventningerne er store til læ-
gernes indsats. Viden om forebyggelse kan derfor
være nyttig for vordende læger. Da forebyggelse ikke
fylder meget i det medicinske curriculum, vil vi med
dette kursus give et tilbud til de, der vil vide mere
om, hvordan og hvorfor forebyggelse og sundheds-
fremme gennemføres. Med kurset tilbyder vi også
mulighed for at diskutere fordele og ulemper ved
forskellige forebyggelsesmetoder og for at se dem i
forskellige samfundsmæssige perspektiver. Kurset vil
handle om forebyggelse og sundhedsfremme ud fra
mange vinkler. Underviserne er forskere, der arbej-
der med forskellige aspekter af forebyggelse, og
undervisningen vil foregå med udgangspunkt i deres
forskning.
Lokale: 1.2.32
Antal: Der kan være max. 24 deltagere.
Tilmelding: Sker til kontorfuldmægtig Susanne
Fray, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, tlf. 35
32 62 50, e-mail: s.fray@pubhealth.ku.dk
Information kan fås hos lektor Signild Vallgårda
tlf. 35 32 79 68, e-mail: S.Vallgarda@pubhealth.ku.dk.

Program:
Mandag 21/1
9.15 - 11.45 Sundhedsadfærd
Bjørn Holstein
12.15 - 15.00 Implementering af livsstilrelateret
forebyggelse på hospitaler
Lisa Dahlager

Tirsdag 22/1
9.15 - 11.45 Folkesundhed og magt. Forebyggelse
og folkesundhed i et internationalt og et historisk per-
spektiv
Signild Vallgårda
12.15 - 15.00 Genetik og forebyggelse
Lene Koch

Onsdag 23/1
9.15 - 11.45 Jagten på det sunde liv - mulighed
for iatrogene sygdomme bl.a. spiseforstyrrelser i for-
bindelse med forebyggelse
Birgit Petersson
12.15 - 15.00 Etniske minoritetspatienter og fore-
byggelse
Allan Krasnik, Jette Joost Michaelsen, Anette Sonne
Nielsen og Marie Nørredam

Torsdag 24/1
9.15 - 11.45 Forebyggende hjemmebesøg hos
gamle
Kirsten Avlund og Mikkel Vass
12.15 - 15.00 Interventionsarbejde blandt ledige -
en kritisk gennemgang
Ulla Christensen

Fredag 25/1
9.15 - 11.45 Forebyggelse af social ulighed i sund-
hed - sundhedsvæsenets rolle
Finn Diderichsen
12.15 - Kursusafslutning, evaluering,
vejledningsaftaler m.v.
En nærmere beskrivelse af de enkelte moduler kan
findes på: http://www.pubhealth.ku.dk/test/stf/
vko-02.htm

ASPEKTER AF
PSYKOANALYSEN FRA
LACAN

19. NOVEMBER 2001, kl. 19.30-21.00 (VESTER-
BROKULTURHUS LYRSKOVSGADE)

DEN UENDELIGE ANALYSE
Hvornår kan et behandlingsforløb sluttes? Kan kur-
ens mål være helbredelse eller må målet blot væ-re
en formindskelse af symptomer?
 Oplæg ved cand. mag. og psykoanalytiker Tommy
Thambour og cand. psyk. Jacob Soelberg. Efterføl-
gende diskussion.

ARRANGØR: KLAG (KLINISK  LACANIANSK AR-
BEJDSGRUPPE)“

PSYKOANALYTISK DEBAT
FOREDRAG

Fredag den 2. november kl. 16.00 til 17.30 inviterer
Psykoanalytisk Debat til foredraget:
”Nye perspektiver i angstbehandlingen. Hvor står
psykoanalysen?”
Foredragsholder er Martin Lotz, overlæge ved psy-
kiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, trænings-
analytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab og kendt
fra sine mange engagerede bidrag til debatten om-
kring psykiatri, psykoterapi og psykoanalyse.
Foredraget tager udgangspunkt i hans seneste bog
”Udvikling og Analyse” (Hans Reitzel, 2000), hvor
han søger at sammentænke psykoanalyse, empirisk
forskning og neurofysiologisk forskning.

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Vor
Frue Plads, auditorium 1.
Entre: Medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50,- kr.
Yderligere oplysninger kan fås hos Friederike Unger,
telefon 45411020

Psykoanalytisk Debat
Foredrag

Fredag den 30. november kl. 16.00 til 17.30 inviterer
Psykoanalytisk Debat til foredraget:
”Psykotikerens tankeunivers – psykoanalytisk set”
Foredragsholder er Bent Rosenbaum, overlæge på
Københavns Amts Sygehus Glostrup og medlem i
Dansk Psykoanalytisk Selskab.
Bent Rosenbaum er kendt for sit mangeårig engage-
ment i psykoterapeutisk behandling af psykotiske
patienter og ikke mindst som medforfatter til bogen
”Det er et bånd der taler”. I sit foredrag vil han tage
udgangspunkt i sit seneste bidrag til forståelse af det
psykotiske tankeunivers, nemlig sin doktordisputats:
”Tankeformer og Talemåder” (Multivers ApS For-
lag)
Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Vor
Frue Plads, auditorium 1.
Entre: Medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50,- kr.
Yderligere oplysninger kan fås hos Friederike Unger,
telefon 45411020

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet.
Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kri-
stendom.
Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige
handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges
som kilde til information om fx etiske og kirkelige
forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred
vifte af arrangementer af forskellig art, som du og
alle andre er velkomne til at deltage i.
Læs om studenterpræstens aktiviteter i semester-
programmet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer
ca. en gang om måneden.

Du kan kontakte studenterpræsten
·personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
·telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20 46 41 93,
·via mail på pnh@adm.ku.dk eller
·med almindelig post på adressen Blegdamsvej 3B,
lokale 15.2.1, 2200 København N.
Ved siden af studenterpræstens kontor findes et
andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Her kan du få et pusterum, ro til
eftertanke, en snak med din gud eller hvad du nu har
brug for. Døren er aldrig låst.

HUSK VORES NÆSTE ARRAN-
GEMENT:

Allehelgensgudstjeneste
“Kirkekirurgiskeindgreb”
En eksperimentalgudstjeneste
ved Studenterpræsten og Biblioteket Øverste
Kirurgiske.

Tid: Onsdag den 31. oktober kl. 19.30
Sted: Sct. Andreas Kirke,
Gothersgade 148.
De tre digtere Martin Budtz, Thomas Krogsbøl
og Tomas Thøfner fra Biblioteket Øverste
Kirurgiske vil skyde nogle digte og tekster af,
som vil skære sig ind i bevidstheden og i
gudstjenestens mere almindelige led som
bibelske læsninger, salmesang, bønner og
musik. En flerstemmig og anderledes
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i salen
med en let anretning og mulighed for at købe
øl, vin og vand.
Vel mødt og venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

STYRENDE ORGANER

Til drengene
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Annoncer

HUMAN BEHAVIOR
Som ny. 250,-
tlf 38606811 - 343
kim_andreas@hotmail.com

SCHOLARSTIPENDIUM
Du inviteres til ansættelse i 12
mdr.’s scholarstipendium mhp
klinisk videnskabelig
undersøgelse af udviklingen af
asthma hos småbørn.
Du vil indgå i et energisk og kreativt klinisk
forskningsteam, som sammen følger en kohorte
af børn mhp at afdække årsager til udvikling af
asthma og allergi i barndommen.
Arbejdsopgaverne er meget variende, men alle
kliniske og du må derfor være interesseret i at
arbejde med børn og at arbejde videnskabeligt.
Du skal have påbegyndt fase II med bestået
farmakologi. Du skal kunne starte indenfor en
måned.
Ansættelsen forventes at kunne godkendes som
både VKO (1 md) og OSVAL II (2 md).
Lønnen er 5000 kr/md. Dit udbytte vil herudover
være oplæring i videnskabeligt klinisk arbejde,
medforfatterskab på videnskabelige artikler, og
mulighed for at forberede eget ph.d. studium.
Henvendelse læge Frederik Buchvald 3545 5045.
Skriftlig ansøgning via e-mail senest man. d 15.
okt. kl 12.00 til:
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Børneafdelingen
Rigshospitalet
E-mail: Bisgaard@copsac.dk

NOVO SCHOLARSHIP PRO-
GRAMME IN BIOTECHNOLOGY
AND PHARMACEUTICAL
SCIENCES
Objective:
For the year 2002 Novo Nordisk and Novozymes
offer scholarships to support graduate training of
some of the best students in biotechnology and
pharmaceutical sciences, including bioinformatics,
molecular biology, microbiology, medicinal
chemistry, pharmacology, pharmacy, drug delivery
systems, medico-techniques and biomedical
engineering at Danish Universities. The purpose
is to allow these students to devote themselves
to their MSc thesis (speciale).
The Scholarships:
The scholarship amounts to approx. DKK 61,000
for a full year and cannot be prolonged. It is
expected that the student does not take on paid
work during the scholarship. For further infor-
mation, please see below. For up to six months
after the expiration of the scholarship, a limited
allowance for the student to participate in inter-
national meetings to present the results of the
project may be applied for, max. DKK 6,000.
Contact persons:
All projects must be supported by a contact per-
son at Novo Nordisk or Novozymes, who wants
to follow the project and occasionally give good
advice. However, the contact person has no for-
mal tuition responsibilities. In order to identify
suitable projects, university researchers and
students may contact relevant scientists or
departments at Novo Nordisk/Novozymes.
Alternatively, Novo Nordisk/Novozymes scientists
may contact a Danish research institute.
Location of the project:
The student’s base is a Danish university institute.
The student may, however, spend some time at a
laboratory at Novo Nordisk/Novozymes or
elsewhere. While the students must be enrolled
at a Danish university, his/her master project
may be undertaken abroad.
The project:
The research project must be of high scientific
quality, suitable for a graduate student, and
enthusiastically supported by both the university
supervisor and the contact person at Novo Nor-
disk/Novozymes.
The application:
Application forms can be obtained from Berit
Albrechtsen, Corporate Research Affairs, Novo
Nordisk A/S, DK-2880 Bagsværd, tel: 4442 3810,
fax 4442 1286, e-mail: bal@novonordisk.com.
Please use e-mail whenever possible.
Deadline for applications:
November 30th, 2001 at 12.00.
Activation of scholarships:
February 1st to September 1st, 2002. Decisions
will be communicated before December 21, 2001.
A minisymposium for the scholars and supervisors
will take place on January 29th, 2002 at Novo
Nordisk/Novozymes.
Further information:
Susanne Ibsen Novo Nordisk e - m a i l :
suib@novonordisk.com tel. 4442 3747
Lene Lange Novozymes e - m a i l :
lla@novozymes.com tel. 4442 3717
Børge Diderichsen Novo Nordisk e -
mail: bqd@novonordisk.com tel. 4442
3401

AMTSSYGEHUSET I GLO-
STRUP
Reservelægevikariater
Amtssygehuset i Glostrup, Psykiatrisk
Afdeling P søger 2-3 lægestuderende,
der har bestået psykiatri til
reservelægevikariater.
Vikariaterne er fra 01.11.01, eller sna
rest muligt, og 3-4 måneder frem.
Der vil være mulighed for vejledning i
Osvald II-opgave.
Et af målene i Københavns Amts per
sonalepolitik er ligebehandling uanset
køn, alder, etnisk baggrund, handicap
eller religion. Det sikres blandt andet
gennem ansættelses-og uddannelses
politikken.
Yderligere oplysninger fås ved hen
vendelse til overlæge Kirsten
Skougaard, tlf. 4323 3509.
Ansøgning stiles til: Konst. adm.
overlæge Lars Eplov,
Psykiatrisk afdeling P,
2600 Glostrup.

MEDICINSTUDERENDE TILBY-
DES ARBEJDE SOM
FORSKNINGSMEDARBEJDER
Astmaklinikken for Børn
Rigshospitalet
Arbejdet vedrører drift af forskellige
forskningsprojekter om astma hos børn.
Du vil blive oplært i metoder som fx lunge-
funktionsundersøgelse, løbetest og allergitest.
Der er således tale om klinisk arbejde med
astmabørn.
Du kan efter lyst senere skrive OSVAL opgave
og udvikle selvstændig forskning.
Aflønning som studentermedhjælper  forvente-
ligt 5-10 timer per uge.
Henvendelse:
Afdelingslæge Kim G. Nielsen, Lunge-
ambulatoriet for Børn, tlf 35454802.

VIL DU GERNE TIL USA?

Hvis du gerne vil til USA og arbejde som læge
eller tage speciallæge uddannelse i USA, så læs
videre her.Tidligere var det ret let, men nu er
kravene skærpet.  Eksaminerne er blevet gjort
sværere og sværere med årene.  Der er folk, som
går op fem gange, før de består.
Der er fire eksaminer, man skal bestå.  De to
første er MEGA SVÆRE!!De skal absolut ikke
undervurderes.Det koster $ 720 at melde sig til
hver af de to første eksaminer.  Og det er non-
refundable.Man kan tage dem enten på
Frederiksberg eller i Gøteborg.
Det er bedst at tage dem sidst i studiet, for det
første fordi detaljerne er mere presente i ens
hukommelse og for det andet, fordi man kan
anvende ferier, hvor man får SU, til at læse op
fuld-tids.  Og det får man brug for!!
I det øjeblik, hvor man er færdig, har man ikke
på samme måde sammenhængende perioder med
løn.Det er bedste at starte efter 11.semester,
for patologi er et af de største fag på den første
eksamen.Til nr. 1 eksamen skal man beregne at
læse 8-12 timer dagligt i min. 3-4 måneder.  
Selve eksamen tages på computer og varer 8
timer.  Der er 450 spørgsmål, så det er 70 sek.
per spørgsmål.
Nr. 1 dækker:  organisk kemi, biofysik, biokemi,
statistik, psykologi, videnskabteori, anatomi,
fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, embryologi,
psykiatri, patologi, epidemiologi, sociologi,
cellebiologi, genetik, histologi etc.
Til nr. 2 eksamen skal man beregne at læse 8-
12 tmer dagligt i 2-3 måneder.
Den tages også på computer og varer 9 timer.
Igen 70 sek. per spørgsmål.
Den dækker medicin, kirurgi, obstetrik, almen
praksis, gynækologi, pædiatri, genetik, akut
patient og psykiatri.  Desuden kommer der
mange overlapninger fra eksamen nr. 1.
Og det er en god ide med en læsemakker.
Den tredje er en engelsk test (TOEFL), den er
let og kræver ingen forberedelse overhovedet.
Den kan tages på Frederiksberg og de koster ca.
$ 2-300 at melde sig til den.
Den fjerde er en klinisk eksamen, hvor man har
15 minutter per patient (der er 10 eller 11
patienter) og derefter har 10 minutter til at
skrive journal, inklusive diagnoseforslag og
forslag til udredningsprogram.  Det foregår i
Philadelphia USA og det koster $ 1200 at melde
sig til den.
Materiale
Man skal have det rigtige materiale.  Det kan
man læse om i bøgerne
First Aid to the USMLE I og II,
som begge fås i bogladen.  Der er en list over
anbefalet materiale bagest i bøgerne.
Jeg har taget alle eksaminer og er nu autorise-
ret som læge i USA.
Og derfor har jeg nu en CD-ROM til salg,
som anvendes til eksamen nr. II.  
Den har kostet 975 og jeg vil sælge den for 450 -
og jeg har ikke kopieret den. 
Det er Appleton og Lange’s CD-rom med over
2200 spørgsmål og svar,
desuden fem similerede eksaminer.
Desuden indeholder den en guide til effektiv
eksamen.
Appleton og Lange er det ledende forlag indenfor
materiale til disse eksaminer.
Desværre har jeg ikke tid til at besvare
praktiske spørgsmål angående alle detaljerne i
hele processen - derfor henviser jeg til
websiderne og det Internationale Kontor.
Mere information kan fås på:
WWW.ECMFG.ORG eller på
WWW.USMLE.ORG
eller ved henvendelse til Det Internationale
Kontor i Fiolstræde.
Her kan man afhente en information pamphlet,
som indeholder al information.
Den er et absolut MUST ved starten.
Hvis du er interesseret i at købe CD-rommen
så er det på følgende telefon og E-mail:
Charlotte Maria Bech
Tlf. 39 63 96 99, Email:  c@heaven.dk

ANNONCER
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TYRKISK TALENDE MEDICIN-
STUDERENDE SØGES!

Er du på sidste del af medicin studiet og er du i
stand til at oversætte fra tyrkisk til engelsk; så
vil vi tilbyde dig en oversætter opgave:
Vi har en 4 siders artikel på tyrkisk, som vi
gerne vil have oversat inden d. 1/11-01. Betaling
i form af timeafregning jævnfør gældende aftale
med FAYL.
Interesserede bedes henvende sig til underteg-
nede inden fredag d. 26/10-01. (Mail foretræk-
kes)
JuliePildal,MD
Researcher.
The Nordic Cochrane Centre
Rigshospitalet, Dept. 7112
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
——————————————————
Phone: +45 3545 7010
Fax: +45 3545 7007
Email: j.pildal@cochrane.dk
 

BØGER SÆLGES
Det medicinske kompendium 15 udgave helt ny
pris 2650kr.
Det kirurgiske kompendium 2 udgave helt ny
pris 2350kr
dermatologi og venerologi 2 udgave   Carsten
sand petersen  100kr
Retsmedicin  JÃ¸rn Simonsen  9 udgave  200kr
Ear nose and throat Becker 2 ed. 150kr
Dermatologi/venerologi 3udg. J. SÃ¸ndergaard
120kr
 colour atlas of hitopathology 3ed, 200kr.
 Histologi F. Geneser 2udg.175kr
Biokemi  Krukow. 2udg. 400kr.
The cell 3 ed. 275kr.
Medicinsk Genetik 4udg. Niels tomerup 150kr.
Tlf 40742414/35838599 helst kl 18-21

De har det i Norge. De har det i Sverige. Altså 

gallafester på universitetet. Nu har vi det også. 

Aperitif – 3 retters menu – vin ad libitum 

pornstars og kaffe – Twisted sounds – DJ 

400 kr. + navn indsættes på konto 5467 1620277 

Senest 1. nov. Kvittering = Billet 

 

ANNONCER & GALLAFEST

Kenneth, ungdomsreporter. Så absolut
til pigerne
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 42  15/10-21/10-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 9 16 8 6 11 15 8 73
Udækkede vagter 9 4 1 5 3 8 4 34 19
Opskrevne 0 3 3 0 0 5 3 14

Aften 15-23
Bestilte vagter 20 22 17 14 16 20 16 125
Udækkede vagter 12 19 11 13 20 16 20 111 2
Opskrevne 3 0 0 0 0 0 0 3

Nat 23-07
Bestilte vagter 22 19 14 13 14 13 11 106
Udækkede vagter 21 17 9 7 11 9 7 81 14
Opskrevne 1 0 0 0 0 1 0 2

Bestilt i alt 51 57 39 33 41 48 35 304
Udækket i alt 4 3 3 0 0 6 3 19 12
Udækkede vagter i % 18 9 13 6 5 17 17

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 udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 42  15/10-21/10-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 1 1 1 0 0 2 2 7
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Mandag 16-17
sr@fadl.dk Onsdag 16-17

Torsdag 16-17

Sissel: Mandag 14-16
ss@fadl.dk Tirsdag 14-16

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

Søren Rasmussen & Sissel Skovgaard
Vagtchef                       Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Tirsdag, Onsdag & Torsdag

9.00 -17.00.

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)

mso@fadl.dk (Mikael Sorel)

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

enten pr. brev, telefon eller email.

HUSK at bare fordi

udsigten ikke ser

god ud, kan der

stadigvæk komme

en hel del

Tegnforklaring:

= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

VAGTBUREAUET

MOKredaktionen

har ikke den

fjerneste anelse...
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NYE ÅBNINGSTIDER….

og meget andet  nyt i FADL!

Lige nu og her f.eks. følgende konkrete
tiltag:

· Åbningstiden på bureauet er fremover alle hverdage
9-17.

· Opskrivningsreglerne ændres, så I kan have 3 op-
skrivninger pr. måned og op til 5 vagter pr. gang.

· Hyppigere opdatering af lysavisen.

Desuden er vi i fuld gang med en masse initiativer
omkring nye produkter, som gerne skulle gøre det
langt mere attraktivt at være vagttager – også når
man er ude over 4. semester…

Foreløbigt har vi lavet en bruttoliste, der bl.a. indehol-
der områder som radiologi, akut modtagelse af patien-
ter, allergiafdelinger og mange flere områder, der spe-
cifikt er målrettet en mere lægefaglig del frem for
alene at satse på sygepleje. Således også operations-
assistenthold og lægevikariater, ligesom vi f.eks. via
vores mange studerende med anden etnisk baggrund
kan tilbyde  langt mere kvalificeret tolkning end den
eksisterende…

Og alt dette gør vi naturligvis for at vi dels kan tilbyde
interessante og studierelevante opgaver for de stude-
rende på alle niveauer af studiet.

Men så sandelig også, fordi vi i dag har en efterspørg-
sel, der er langt større end vores udbud.

F.eks. har vi de seneste 2 måneder haft mellem 100
og 150 udækkede vagter… pr. uge… i København.

Og da vi samtidig kan konstatere, at der er 3.264
immatrikulerede på medicinstudiet; men kun ca. 900,
der tager vagter, må der gøres noget!

Vi planlægger derfor også at lave en undersøgelse
såvel i København som i Odense og Århus, hvor vi
bl.a. vil kortlægge de studerendes ønsker og vores
kunders behov.

Men allerede nu vil vi gerne høre jeres synspunkter og
idéer, så kom over på bureauet, ring, skriv, send en
brevdue… eller andet.

Det er under alle omstændigheder utroligt vigtigt for
os at få en dialog, så vi også fremover kan sørge for,
at der er studierelevant arbejde til alle samtidig med,
at vi bidrager til at gøre sundhedsvæsenet bedre.

20.10.01
Marianne Hammer
direktør

MEDICINFORTEGNELSEN FOR 2001
ER ENDELIG KOMMET OG LIGGER
HER PÅ VB TIL AFHENTNING FOR
ALLE MEDLEMMER PÅ FASE 2.

OG…… SÅ HAR VI FÅET  191
NAVNESKILTE TIL ”NYE” STUD.
MED’ER. DISSE SKILTE ER GRATIS.

MVS-KURSUS
stadig ledige pladser-

Har du lyst til at arbejde på plejehjem – eller bare få
større indsigt i ældreplejen –
med kompetence til at uddele ordineret medicin og i
øvrigt fungere som sygeplejerske med den kompe-
tence og ansvar, som følger med ?

så afsæt en enkelt lørdag:

lørdag d. 27. oktober  kl.9.00 – 17.00 på Diakonisse-
stiftelsen

Tilmelding hurtigst muligt til Vagtbureauet – så længe
der er ledige pladser.
(holdet vi kun blive oprettet såfremt der er min. 6-7
ansøgere)
Bemærk at datoen for kurset er 27/10 og ikke 28/10
som det fejlagtigt fremgår af semesterhæftet.

SPECIALLÆGEKLINIK I HELLERUP

søger 1 stk.  2. delsstuderende som assistent til klinik-
ken.

Klinikkens funktionsområde er indenfor lungesyg-
domme og allergiudredning/behandling. Der bliver tale
om 1 ugentlig arbejdsdag fra kl. 13-16.
Der er ansat 4 assistenter, der deler opgaverne man-
dag til torsdag. Arbejdet  omfatter sekretærfunktioner,
men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik. Er-
faringsmæssigt er der en længere indkøringsperiode,
så der ønskes kun ansøgere, der har interesse for
specialet og som forestiller sig en tilknytning til klinik-
ken på mindst 1 år.
Ring til Vagtbureauet på 35245405 for tilmelding eller
flere oplysninger.

HOLD 3302 SØGER NYE
VENTILATØRER.

- hvis du kan lide at passe børn - eller gerne vil blive
  bedre til det
- hvis du gerne vil have nye udfordringer
- hvis du kunne tænke dig at finde din indre legeonkel
eller legetante

er vi måske noget for dig.

"Vi" er det semipermanente børneflyverhold 3302.
Vi har fortrinsret til at passe børn under 8 år,og hvis vi
ikke passer børn , passer vi voksne på samme vilkår
som de almindelige VT-hold. Yderligere står vi forest i
køen til vagter på Rigshospitalet. Det betyder, at vi er
mere i arbejde og sjældnere har vagter uden for byen.

Vi har ofte vagter på de samme afdelinger, så afdelin-
gerne kender os , og vi er derfor mere med i plejen,
end når man passer børn på et almindeligt VT-hold. I
modsætning til hvad mange tror har vi sjældent "tube-
holdervagter", men det kan selvfølgelig ske.

Krav - min. 150 VT-timer
- min. 4 vagter om måneden
- BVT/VT II kursus, hvis du endnu ikke har

kurset er det nok at tage det førstkommende kursus

Hvis du gerne vil lære os at kende så kontakt vores
holdleder Camilla Thomsen på tlf. 77303412.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 2
ERFARNE VENTILATØRER TIL
ANSÆTTELSE SOM KARDIOLOGISKE
ASSISTENTER.

Vi er pt. 9 medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:

Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og

oesophagus-EKG
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150

VT-timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter

(minimum 10 vagter/md, aktuelt ~12), også i
eksamensmånederne.

· Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst efteråret 2002.

· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på
andre hold.

· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte

EKG typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter

samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.

· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv
afdeling.

· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.

Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: Onsdag  d. 31/10-2001 kl. 12.00 på
vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler  på afd.
2.14.3 på RH.
Første holdmøde vil sandsynligvis være en gang i uge
46. Det vil naturligvis være en stor fordel om du kan
deltage der (det vil dog være godt hvis du kan påbe-
gynde oplæringen før).
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper Revs-
holm på tlf. 33236396(/21297355) el. 35452875 el.
(revsholm@hotmail.com). Bedst efter kl. 16.

Intensivhold 4102 søger et nyt medlem
til afd. 542 KKHH

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
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fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
Har bestået farmakologi.
Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
Er selvstændig, fleksibel og engageret.
Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
Oktober

Vagtstart :
Oktober – eller efter aftale.

Ansøgningsfrist :
Ansøgningen skal være på vagtbureauet onsdag den
31. oktober 2001 kl 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Anja Pedersen # 33211222.

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

Hold 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 2 ventilatører.

Vi tilbyder:
- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stue-
gang og blodprøvetagning af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næ-
sten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vag-
ter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.400 VT-timer. 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 5 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. 4 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. oktober  2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs 28 22
87 67.

Ansættelsessamtale med kvalificerede!

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv
på Rigshospitalet søger

3 nye medlemmer til insupplering pr. 1. November.

Vi er: Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på Riget.
Holdet er stabilt og velfungerende, og har været aktivt
på afdelingen i mere end 10 år. Vi dækker AV og NV i
hverdagene, hele døgnet i weekenden.

Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob, som
giver mulighed for at træne en række basale kliniske
færdigheder, men også for at stifte bekendtskab med
højt specialiseret og avanceret behandlingsudstyr.
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
Forbindings- og drænpleje.
EKG
Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse
(Prisma).
Elektronisk observationsskema/kardex (PDM)

Vi kræver:
At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter.
At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måneder,
min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et år er det
muligt at gå ned i vagter (”gå på pension”).
At du har 400 VT-timer.
At du har bestået fysiologi
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger: Kontakt David Levarett Buck
på tlf: 35852734.

Ansøgningsfrist: Fredag den 26. Oktober. Ansøgnings-
blanket fås og afleveres på VB.

Ansættelsessamtaler:  Bliver afholdt på afd. 4141.

HOLD 4406 PÅ HERLEV INTENSIV
SØGER 2 VENTILATØRER TIL
INDSUPPLERING SNAREST MULIGT.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.

Som medlem på hold 4406 vil du
få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonale
og ventilatører)
få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sonde-anlæggelse, blodprøvetagning etc
se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb
i slutningen af oktober få et kursus om medicin, der
ofte anvendes på afdelingen (vi arbejder på at få
kompetence til at give i.v. medicin)
komme på et VT-hold, som er i stadig udvikling. Vi
arbejder på at udvide vores kompetance-område samt
organisere noget undervisning på afdelingen.

Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
5-6 vagter pr. måned

Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med en sygeplejerske (Dette kan dog

ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).
Du skal helst kunne starte med at tage vagter fra
november.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. oktober 2001  kl. 12
på Vagtbureauet

Du er meget velkommen til at ringe til holdleder An-
nette S. Jensen 39 27 47 86 for at høre nærmere om
holdet eller blot tilkendegive din interesse.

VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER

2 nye holdmedlemmer

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 og i skoleferien

Krav:
Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 1  vagter om måneden. Et
udmærket sublement til SU.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander
tlf. 20 71 85 11.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. okt.  2001 på VB kl.
12.00.

HOLD 4630 SØGER 3 NYE
VENTILATØRER SØGES

Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød
dreng på ca. 2 år, der har en cerebral parese, der gør,
at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde.
Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er
ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt.
kan fejlsynke dette).
Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i
sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.
Holdet dækker nattevager alle ugens 7 dage. Vagttids-
punkterne er fra kl. 22.00 til 06.00 søndag til torsdag,
samt fra kl. 23.00 til 07.00 fredag og lørdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
der er et lille hyggeligt hold på bare 9 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.

Ring og hør mere hos holdleder: Eja Hilmer tlf. 35 35
54 44, e-mail: emhilmer12@hotmail.com

Ansøgningsfristen er onsdag den 31. oktober  2001 kl.
12.00 til VB.

VAGTBUREAUET
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IMCC

MSR
BOGMARKED

Sidste chance til de glemsomme!

Personer der har glemt at afhente penge og ikke
solgte bøger
og udover det ikke kan læse i MOK at vi faktisk er
ret flinke får hermed en sidste chance:
Eventuelle krav kan gøre gældende fra i dag de
næste 10 dage til og med 2. november ved at
sende en mail til følgende adresse:
schaefer@mdb.ku.dk
Tidspunktet for udlevering af penge og bøger til-
går!
MVH Christopher Schäfer
MSRs bogmarkedskoordinator

PANUM SKABE

Ledige skabe. Nøgle kan afhentes hos
Steen Jørgensen sjo@adm.dk 9.1.30  26
okt 2001 8.00-13.00
 Afhentning af ting/sager af de tømte
skabe(bygn.1,2,9,15) SIDSTE CHANCE!!!
Onsdag 31. okt og 7. nov 2001
i kælder 15.01.10 kl.14.45-15.00
VH MSR/Dorte.

Kunne du tænke dig at rejse ud og
opleve og lære noget andet end det der
står i pensum?
Kunne du tænke dig at tage kæresten
med? Har du lyst til at hjælpe andre
mennesker?
Ulandsgruppen udsender
medicinstuderende, der på
udsendelsestidspunktet har bestået
eksamener sv. til 8. semester, med deres
evt. partnere til Bolivia eller Ghana.
En udsendelse med Ulandsgruppen er
en erfaring for livet.

ULANDSGRUPPEN I
BOLIVIA OG GHANA

Uddrag fra fællesbrev fra Ghana

Førstehåndsindtrykket af Ghana var, at der var
varmt....mange biler....mange mennesker....men kun
venlige sjæle, dette viste sig at være meget beskri-
vende for Accra, hovedstaden i Ghana, ufattelig mange
mennesker, en trafik som ville skræmme livet af
enhver søndagsbilist, men overalt hvor vi kom, blev
vi mødt med åbne arme. Vi fik et indblik i en fattig
men farverig verden, hvor børnene bogstavelig talt
lever i rendestenene langs vejene. Her leger de, ba-
der og gør deres toilette, og to meter fra rendeste-
nen ligger deres hjem, som typisk er lavet af blik
eller mudder. Langs og midt i vejene løber unge
mænd rundt og sælger alt fra lommetørklæder over
mobiltlf. til tøj, og ved gadekrydsene sidder krøb-
linge og gamle og tigger om en skilling. Kvinder i
farverige dragter på vej til markedet med en kurv på
hovedet og et barn på ryggen. Et bombardement af
farver, lugte og lyde...
Efter efter at have bevæbnet os med konserves, ost
og vin går turen nordpå. Hvor er der smukt! Termit-
boer flere meter høje. Grønt så langt øjet rækker
(det er regntid). Den ene lerklinede hytte efter den
anden. Sandet er nærmest rustfarvet. Og landskabet
skifter karakter hele vejen op igennem landet. Ved
vejkanten står drenge og sælger alt fra æg til snegle
på størrelse med marsvin. Og selvom folk er ligeså
fattige ude på landet som i storbyen og må slide
mindst lige så hårdt for tilværelsen, er der ligesom
en formildende omstændighed ved det fællesskab man
finder i landsbyerne.
Efter to dages kørsel op igennem hele landet, når vi
tilsidst vores mål Tumu, hovedbyen i Sissala Distrik-
tet, som kun ligger 10 km fra grænsen til Burkina
Faso. Med andre ord, man kan simpelthen ikke komme
længere væk fra kysten eller hovedstaden.
Hvordan skal man så beskrive byen? Der er asfalte-
ret ca. 200 meter fra rundkørslen til Chief Palace.
Derudover findes der alt, hvad en by på ca. 10.000

indbyggere samt distriktets øvrige 90.000 indbyg-
gere lige skal bruge af småbutikker, små spiseste-
der, skoler, barer, et lille hospital, rådhus, politista-
tion, bank, posthus, moskeer og kirker. Derudover
findes der et astronomisk antal får og geder samt
høns, hunde og æsler, lidt grise kan det også blive til,
selvom langt de fleste her er muslimer. Alle dyr går
frit omkring, og vejen er nu engang deres foretrukne
opholdssted dag som nat, hvilken gør bilkørsel spe-
cielt om natten til noget af en udfordring. Udfordrin-
gen bliver heller ikke mindre af, at Sissalaerne (ho-
vedparten af indbyggerne i Sissala Distriktet er fra
Sissala stammen) ikke har erkendt, at de er ganske
mørke og derfor ikke synes på grusvejene, der er
uden gadebelysning.
At Sissalaerne ikke har så meget erfaring med at
køre i bil får vi hurtigt selv erfaret. Da vi standser
for at give tre kvinder et lift til det nærmeste mar-
ked, må vi instruere dem i, hvordan døren skal luk-
kes uden at de får fingrene i klemme. Derefter prø-
ver vi med fingersprog at forklare dem, hvordan sik-
kerhedsbæltet skal fastgøres. Første forsøg ender
dog med at sikkerhedsbæltet bliver snoet to gange
rundt om halsen. Efter lidt tid er vi klar til at fort-
sætte. Vi har dog ikke kørt særlig længe førend den
ene kvinde sender en stor spytklat gennem luften,
hvorefter den ender på vinduet, hvor den langsomt
kravler nedad. Kvinden sidder der flov og prøver at
gnide spyttet af ruden. Hun havde simpelthen ikke
opdaget, at der var glas i vinduet, eller måske vidste
hun slet ikke, hvad glas var...
Mona Lisa og Henrik

(Se billeder fra Ghana på http://photos.yahoo.com/
monalisahenrik)

Mere information kan findes på :
http://www.imcc.dk/uland/
eller ved at kontakte en af ulandsgruppens kontakt-
personer:
Mona Lisa & Henrik (Ghana) : Tlf.nr. 86 19 92 06
Mail : monalisa.henrik@teliamail.dk
Louise & Mads (Bolivia) : Tlf. nr. 86 13 22 61
Mail : madslouise@yahoo.com

INTERNATIONAL
MEDICAL OBSERVERS IN
PALESTINE

- Nu skal der rykkes ud!!!

IMCC har i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp
netop påbegyndt et nyt projekt for danske medicin-
studerende.
Vi vil udsende studerende til Palæstina  for at for-
midle og udføre primære sundhedsydelser og huma-
nitært hjælpearbejde til palæstinensere. De stude-
rende vil derudover fungere som medicinske obser-
vatører. Det vil sige at eventuelle overtrædelser af
sundhedsrelaterede menneskerettigheder skal ind-
berettes.
Projektet tager udgangspunkt i et akut behov for
hjælp til formidling af sundhedsydelser til palæsti-
nensere i de besatte områder i Gaza og på Vestbred-
den.
I september 2000 startede den anden intifada i Gaza
og på Vestbreden.   Siden opstandens begyndelse har
den israelske regering hårdhændet forsøgt at stoppe
palæstinensisk modstand mod 33 års besættelse og
undertrykkelse og antallet af menneskerettigheds-
krænkelser er stort og stigende. Et af midlerne til at
stoppe den palæstinensiske opstand er en streng hånd-
hævelse af forbud mod at palæstinenserne bevæger
sig mellem de palæstinensiske byer i Gaza og på
Vestbreden. Kontrolposter og vejspærringer er sat
op overalt i de besatte områder. Herfra kontrollerer
israelske soldater hvem, der bevæger sig ind og ud af
byer og landsbyer.
På bagrund heraf er det blevet tiltagende sværere
for den palæstinensiske civilbefolkning på Vestbred-
den og i Gaza at få adgang til sundhedsydelser. De
palestinensiske enklaver er omgivet af israelske
kontrolposter, hvor ind- og udrejse af områderne
kontrolleres. De fraførende veje er blokeret af mili-
tært personel, bunker af affald eller skrot. I flere
sammenhænge har dette i urimelig grad forsinket
eller forhindret transport af syge og sårede, medi-
cinsk udstyr og medicinsk personale.
Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med flere orga-
nisationer i Israel og Palæstina. Blandt disse er Det
Lutheranske Verdensforbund, der administrerer Augu-
sta Victoria Hospitalet i Øst Jerusalem. Hver dag
udgår der sundheds team fra hospitalet. Deres op-
gave er at formidle et væld af sundhedsydelse i de
omkringliggende landsbyer. Den palæstinensiske be-
folkning er afhængig af denne foranstaltning, da det
offentlige palæstinensiske sundhedssystem i praksis
er så godt som ikke eksisterende grundet økonomi-
ske vanskeligheder. Sundhedsydelser til den civile
befolkning i Palæstina varetages  derfor i høj grad af
lokale , nationale og internationale Non
Governmental Organisations.
 Folkekirkens Nødhjælp kontaktede IMCC i august
2001 for at inddrage medicinstuderende i det hjælpe

INDRE ORGANER
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arbejde, de selv udfører i området. Nu efter et par
måneders undersøgelser, overvejelser og hårdt ar-
bejde i IMCC, har vi projektet så klart, at vi plan-
lægger og håber at kunne sende de første 5-6 stude-
rene af sted allerede til februar 2002.
Selve afviklingen af projektet består af tre dele.

Forberedelse:
- Vi afholder i samarbejde med FKN en
informationsaften i begyndelsen af November, hvor
alle detaljer omkring projektet vil blive gennem-
gået.
- Herefter kan interesserede studerene an-
søge om deltagelse. Der er mulighed for at søge både
som fase 1 og fase 2 studerende. Projektet henven-
der sig til studerene med tidligere rejseerfaring og
gerne tidligere organisations eller projekterfaring.
-  I januar vil de studerende, der skal af sted
deltage i et kursus forløb indeholdende uddannelse i
humanitær folkeret, overvågning af menneske-
rettigheder Sundhedspersonalets rettigheder og plig-
ter under væbnede konflikter, kursus i ambulance-
kørsel og anden relevant klinik.

Afvikling i Palæstina:
- Rotation af 4 – 6 måneders varighed. De studerene
vil dels arbejde som en del af ambulance og mobile
sundhedsteams. Deres opgave er i kraft af deres sta-
tus som udlændinge at facilitere passagen over chek-
points og rapportere om overtrædelser af menneske-

rettighederne.  Afhængig af om studenten har klinisk
erfaring eller ej vil denne komponent fylde mere
eller mindre.

Follow-up i Danmark:
- Advocacy arbejde.
- Forberedelse af den næste rotation.

Da efteråret allerede er fremskredent, vil der ikke
være lang betænkningstid for dem, der kunne være
interesseret i at arbejde på og/eller med projektet.
Den første rotation vil have mange muligheder for
selv at definere arbejdsopgaver og forventes at være
toneangivende for projektets indhold.
Kontakt:
E-mail: scorp-copenhagen@imcc.dk

eller
scorp-aarhus@imcc.dk

Konflikten i korte træk:

1947, november:
Ved en kontroversiel beslutning i FN oprettes den
staten israel officielt.

1967, juni
Israelske styrker besætter Vestbredden, Gaza, Sinai
og Golanhøjderne.

1987, december:
Den første intifada: der er opstår et spontant oprør
(intifada) blandt palæstinensere i de besatte områ-
der.

1993, september:
Lederen af det palæstinensiske selvstyre, Yasser
Arafat og den israelske premierminister Yitzhak
Rabin underskriver “Declaration of Principles on
Palestinian self-rule in the Occupied territories”.
Deklarationen er en del af fredsprocessen.

1993 – September 2000
Trods fredsprocessen og israelske løfter  om tilbage-
trækning fortsætter den israelske besættelse. Jødi-
ske bosættelser udviddes og jord konfiskeres fra pa-
læstinenserne på den besatte Vestbred.

2000, september:
Den anden intifada: palæstinenserne gør igen oprør
mod den israelske besættelse.

Idag:
Palæstinenserne udgør verdens største
flygtningepoplation. Ud af i alt ca 6 millioner palæ-
stinensiske flygtninge er 3.6 millioner koncentreret i
Jordan, Libanon, i Gaza og på Vestbredden
www.imcc.dk
www.noedhjaelp.dk

Basisgrupperne
PAF
Tak til alle for en god intro-uge. Nu
vil jeg ikke kede læserne med en de-
taljeret beskrivelse af de
enkelte arrangementer, men blot
knytte en kort kommentar.
Turen til skydebanen onsdag blev en
moderat succes, da de gældende åb-
ningstider ikke modsvarede de af ar-
rangørerne på forhånd antaget – vi

beklager meget!Der er allerede arrangeret en
skydebanetur: onsdag d.17/10  kl 1200, med afgang
fra PAF-lokale .
Vi havde en dejlig sejltur torsdag eftermiddag i en
frisk vind. Ved indløbet til Hellerup havn mødte vi
en skolebåd, som ville kapsejle, men vi så dem kun i
vores kølvand!
Torsdag aften havde vi foredrag, på forhånd døds-
dømt da det kolliderede med filmklubbens høj-
kulturelle arrangement. Trods dette var der et pænt
fremmøde og alle fik en god oplevelse.
Fredag havde vi officiel invielse af lokalerne, med
taler og gratis øl, og herfra tak for de fine ord fra
Bjørn og Flemming. Fremover vil vi forsøge at holde
PAF-lokalet regelmæssigt åbent for medlemmerne,
åbningstiderne vil blive opslået på døren.

Fremtidige arrangementer:

PAF Squash-turnering
Igen i år afholder PAF squash-turnering for alle, der
har lyst til at bide skeer med den hurtige og fysisk
krævende sport. Vi afholder turnering for øvede og
uøvede, for henholdsvis piger og drenge. Turnerin-
gen afholdes d. 10. november kl. 10-16, i Grøndal-
centeret.
Tilmelding sker ved PAF lokalet senest d. 1. novem-
ber eller til Christian på mail (cbardram@mdb.ku.dk).
Da prisen afhænger af antallet af tilmeldinger kom-
mer der opslag efter d. 1/11, men vi regner med
omtrent 100,- pr. person hvoraf de 50,- går til PAF
medlemskab. Gebyret dækker baneleje, forfrisknin-
ger, præmier, bolde etc.  Vel mødt!
Fiskekuttertur: Der er forskellige muligheder for fi-
sketure, det kan enten blive en tur efter sild eller
fladfisk, da torskesæsonen ikke har taget fart endnu.
Fiskeformanden vil gerne høre fra evt. interesserede
angående ønsker for turen.
Skitur: Vi har snakket om at arrangere en lille skitur
til Sverige bare for en weekend. Det vil betyde at
det hverken bliver dyrt eller tidskrævende. Kom forbi
hvis du er interesseret!!!

Spørgsmål kan rettes til: frmadsen@mdb.ku.dk

KRISTNE MEDICINERE

Er tropemedicin noget for dig? Før du tager stilling,
har du mulighed for at høre Villy Vestergaard Olsen
fortælle røverhistorier og andre beretninger fra sin
tid i Afrika som torpemediciner og lægemissionær.

Vi mødes hos Linda Nielsson, Ellehøj 12, 2. sal, 2900
Hellerup kl. 19.00. Alle er velkommen.

Husk: Kristne Medicinere mødes til bøn hver onsdag
kl. 12.00 i andagtsrummet ved siden af studenter-
præstens kontor.

TORSDAG DEN 25.
OKTOBER MØDES VI I
AUDITORIUM E I TEILUM
KLOKKEN 1600.

Neurokirurg Vagn Eskesen fra Rigshospitalet har en
bunke cases med og vil fortælle om diagnosticering
og behandling af neurotraumer. Hvornår er det akut?,
hvordan scorer man på GCS? Og meget andet.
Bagefter vil Michael Rewers fortælle om en ny un-
dersøgelse, med resultater om præhospi-tal
hjertestopsbehandling.
Alle er velkomne og er man ikke medlem kan man
også få ordnet det.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
SATS

HVAD ER ANTROPOSOFISK
MEDICIN ?

Introduktionskursus for
medicinstuderende ved
Praktiserende læge Eli-
sabeth Møller-Hansen og
reservelæge Tomas
Johansen.
Lørdag  3. November kl.
10.00-16.00, lille møde-
sal, Panuminstituttet,
KBH.

Antroposofisk medicin
ønsker at være en videre

udvikling af skolemedicinen, der med afsæt i det
naturvidenskabelige indhold fra medicinstudiet sø-
ger at hjælpe lægen til at opnå en forståelse af syg-
dommen som en proces der inddrager både krop, sjæl
og ånd.

Ved at studere naturens processer og de processer
der afspiller sig i det sunde og syge menneske, kan
lægen, gennem et indre, meditativt arbejde, intui-
tivt komme til at opleve en direkte bro mellem en
sygdomsproces og den naturproces der behøves for at
helbrede sygdommen.

Antroposofisk inspireret medicin giver således på et
eksakt videnskabeligt grundlag lægen mulighed for
at forstå sygdommenes ”væsen” og understøtte krop-
pens forsøg på at udligne og harmonisere de bagved-
liggende ubalancer.

Vi vil via øvelser vise metoder til at opleve de om-
talte processer, samt omtale forskellige sygdomme
og deres behandling udfra den antroposofiske medicins
synsvinkel.
Kurset er gratis for medicinstuderende og der kræ-
ves ikke forkundskaber.
Nærmere oplysninger hos: Tomas Johansen, tlf.: 55
99 24 32.

INDRE ORGANER
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INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
P8’N.
Det er endnu engang blevet tid til den årlige gene-
ralforsamling i filmklubben P8’n, der vil finde sted i
Panumkantinen torsdag den 15.11-2001  kl. 16.00
(mødet kan flyttes til studenterklubben kl. 16.15).
Mødepunkterne vil være:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden har ordet.
3. Kassereren har ordet, (fremlægning af regn

skab og evt. godkendelse af regnskab).
4. Udvalgene fremlægger.
5. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelse og formand.
7. Valg af suppleanter
8. Evt. (alt diskuteres men intet vedtages).

Indkomne forslag skal være formanden i hænde se-
nest d. 10 november (ejnar@mdb.ku.dk)
Vel mødt.
Rasmus Jacobsen.

PANUM-MESTER SKAB I
LYNSKAK

Afholdes:
Lødag 27/10-01 under 69 timers bar i
studenter klubben.
Starttidspunkt. 14:00, fremmøde og
betaling senest 13:45.

Turneringsform:
Afhænger af antal tilmeldinger.
Pris for deltagelse 20kr. som går til præmier.
Betaling sker på selve turneringsdagen.
Tildmelding:
I studenterklubben, eller via mail:
Mail. docstrom@mdb.ku.dk
Spørgsmål kan rettes til Nicolai på ovenstående mail.

PANUMMESTERSKABER I
BORDFODBOLD !

Så er det blevet tid til at finde ud af hvem der har de
sygeste reflekser, hurtigste håndvrid og svedigste
langskud på Panum !!!
I år med flere borde, større præmier samt både dou-
ble- og singleturnering ! Der vil være store præmier
til alle finalister og alle finaler vil blive vist på
storskærm i Studenterklubben !

Info:
Turneringen starter lørdag d. 27. oktober kl. 11.00
præcis !!!! og afholdes i forbindelse med 69-timers-
baren.
Der vil blive spillet på tre glasborde.
Doubleturneringen afvikles efter puljesystem, hvor
de to bedste fra hver pulje går videre, når alle har
spillet mod alle i hver pulje. Singleturneringen bli-
ver afviklet efter lodtrækningssystem med knald-
eller-fald kampe og består både af en herre- og en
damerække.

Regler:
- Alle indledende kampe spilles som bedst af 3 spil til
7 mål. I semifinaler og finaler spilles dog som bedst
af 3 spil til 10 mål, hvor evt. tredje spil skal vindes
med to overskydende.
Mht. midtbanemål aftales det indbyrdes før hver
kamp.
- Alle spillere skal være medicinstuderende, således
skal studiekort kunne fremvises på dagen.
Det er ikke tilladt
- at snurre med stængerne, medmindre bolden ram-
mes i første rul.
- at forulempe modstanderen fysisk – dog gerne ver-
balt.

Tilmelding skal ske enten via mail til
imranr@tiscali.dk eller dr.benjamin@e-mail.dk senest
fredag d. 26. oktober kl. 12.00 eller ved opskrivning
på liste ophængt i Studenterklubben.
Tilmeldingen skal indeholde navne og studietrin på
alle deltagere samt holdnavn for doublehold.

MIDT I AL DEN TRAVLHED

At være født i en verden, hvor lykken beskrives bedst
med travlhed, gør, at mennesket ikke er i stand til at
afspejle sine handlinger i det lunefulde øjeblik af
tøven. Hvad kalder du det, reflektion? ”Jeg har travlt”
er nutidens trend. Man skal være aktiv og kunne yde
110%.
Et øjeblik. Man burde tænke, at et sekund er lige
med et, fem eller ti liv. Et sekunds arbejde hos en
læge, en kirug eller en helt?
Alle har travlt. Travlt med at overdøve den grimme
tanke, at sandheden er bittersød. At livet ikke giver
mening, hvis man isolerer helheden i det. At alle
livets elementer, menneskelighedens elementer og
hver enkelt element i verdenen omkring os går op i
en højere enhed, nemlig selve livet. Man kan spørge
sig selv, ”Hvorfor er jeg egentlig bange for at leve
med grimheden?” Hvorfor skal jeg brænde ungdom-
mens kogende blod, for at øge livstærskelen. At kunne
forlade ens indre ro, for at vende tilbage til alt og
intet. At løbe væk fra sin andegård. Er det skønhed-
ens obsessive virkelighed, der tvinger mig til at gen-
nemgå tusind og en dags ulykke for at se mig selv i
samfundets skønne spejl. Man kan næsten høre det, ”
Nej hvor er du en styg svane, med grimme fødder.”
Kunne min indre svane ikke finde lykken i en mørk
gyde, med mit gamle, stinkende tøj? Eller skal det
være modernismens uhyggelige ansigt, der viser mig
vejen gennem livets mørke gyde.
Et par minuter af min tid i en bagerforretning. Alt
den forskyndelse, fordi jeg skal være herre over mit
glukose-forbrug. Mens jeg står der og skal til at
vælge, hvad det er, jeg hunger efter, føler jeg bager-
pigens blik blive mere og mere intenst. Jeg føler
hende sige, ”Du der. Kan din n. Facialis ikke overføre
impulserne fra din mund til din hjerne hurtigt nok?
Eller er det Ischiasen der har sprunget et par led

over.” Jeg tør ikke sige noget. Jeg kan umiddelbart
ikke få min medulla oblongata til at reagere med den
optimale hastighed. Eller hvad?
Det kunne også være at jeg var helt gal på den.
Kunne det være, at bagerpigen havde kontaktlinse-
allergi? Eller også, at hun ville se, hvad klokken var,
for at gøre sig klar til at lukke? Tja, det bliver svært
at sige mere om det.
Men mine oprindelige intuitioner ville føre til en
mere eller mindre træls dag, hvor jeg ville vende
hjem uden at få min glukose-hunger sat på plads og
derfor ville være ked af det resten af dagen. Og alt
det på grund af de negative tanker. Kunne det være
mindreværdkompleks? Alle mine følgende tanker ville
ligeledes føre mig den vej. Jeg ville ikke være i stand
til at tænke klart resten af dagen.
Jeg tænker stadigvæk på den dag. Eller gør jeg? Jeg
kunne jo vælge at tænke positivt og smile til hende.
I en kunde/sælger sammenhæng selvfølgelig.
Hvad gør man som studerende, når det hele begyn-
der at flyde. Man tror jo faktisk at man ikke kan nå
det, fordi man skal læse 4 x 80 sider til næste dag.
Eller gør man det? Og hvorfor er det, at det sker.
Man kan jo altid søge vejledning. Det kan man godt,
men kun efter at man har overvejet sin situation set
fra en neutral side. Det vil sige, at så længe man
sidder der og tænker negativt over det hele, så tror
man, at det ikke er til at nå. Bekæmper man dette og
får tøvenens gyldne øjeblikke frem, bliver det hele
meget mere belyst. Og derefter må man planlægge
det hele igen.
Jeg kom forbi bagerforretningen forleden. Der stod
en bebrillet sød pige, der smilede tilbage til mig.

Nima Kalbasi
Kalbasi@hotmail.com

”AN EYE FOR AN EYE
MAKES THE WORLD
BLIND”

Der er nok flere stud. med.’er der går rundt med en
dårlig smag i munden i disse dage. Den vestlige ver-
dens bomber regner ned over et af verdens aller
fattigste og hårdest prøvede folk. Det er selvfølgelig
ikke meningen at bomberne skal ramme uskyldige,
men der er tilsyneladende ikke mange uskyldige af-
ghanere. Troværdigheden selv, i skikkelse af CNN,
har mytegjort de ufejlbarlige missiler som altid ram-
mer plet. I sidste uge røg Røde Kors’ lager (med et
meget stort rødt kors på taget) en af de sidste stå-
ende bygninger i Kabul. Flot... Der er vist også røget
et par landsbyer og en skole, men der er ingen der
ved noget med sikkerhed. Sikkert er det dog at mil-
lioner af mennesker forsøger at komme ud af Afgha-
nistan, og slutte sig til de millioner af flygtninge som
allerede opholder sig i lejre i nærområderne. Vi snak-
ker om menneskelige lidelser der kvantitativt langt
overgår den tragedie der ramte NY.
På trods af, at enhver må kunne se, at det er vanvid
at bekæmpe terrorisme med konventionel krigsfø-
relse, står næsten samtlige af verdens lande, og her-
hjemme hele det politiske spektrum fra SF til Dansk
Folkeparti, sammen om at hylde barbariet.
Magtpolitik og hævn er to grimme størrelser.
Mine 26 år her i Verden har vist mig, at krig skaber
had og intolerance, og at had og intolerance skaber
terrorisme.
Tingene mister deres proportioner. For en måned
siden gik alt i stå her på Panum Instituttet og alle
holdt 2 min. stilhed for ofrene fra WTC. Hvad var
det? Medfølelse? Hvad med de tusinder af flygtninge,
der er døde på vejen væk fra deres hjem. Hvornår
skal vi holde 2 min. stilhed for dem? Eller for at
sætte tingene lidt i perspektiv: Hvem viser medfø-
lelse med de 25000 (femogtyvetusinde) der dør hver
dag rundt om i Verden fordi de ikke har adgang til
rent drikkevand?
- Gad vide hvor mange brønde man kunne grave for
prisen på et missil…?
Giv dem skoler i stedet for bomber og hospitaler i
stedet for død og ødelæggelse.
Jeg vil opfordre til, at vi som medicinstuderende nu
og i fremtiden argumenterer og handler for fredelige
løsninger på konflikter. Skal vi blive ved med at
krumme tæer, være ligeglade eller har vi som kom-
mende læger ikke en forpligtigelse til at råbe op?

Rasmus Køster-Rasmussen
med i SCORP (standing comitee on refugees and
peace, IMCC )

Debat

INDRE ORGANER
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www.mok.info
Du kender det godt. Onsdag
eftermiddag går du og hungrer efter
suset fra studievejledningen, IMCC's
seneste tiltag eller blot hvornår du
skal være fuld igen til en af de
mange fester i klubben. Du vader
ned i kantinen eller til
klinikudvalgssekretæren for at
hente seneste nummer af MOK og
så...
...er det revet væk fra hylden, gulvet
eller skraldespanden !

Og du ved jo godt at man skal læse
MOK hver uge, så hvad gør man?

Man finder den nærmeste
internetopkobling og læser MOK på
nettet på vores nye adresse - det er jo
klart for enhver!

Start din browser og tast
www.mok.info" i adresselinien og
vupti for du mulighed for at læse de
mange vigtige linier fra den trykte
udgave - og du kan tilmed printe det
ud.

Men MOK-online er ikke kun et

online blad. Du kan også læse vores kalender. Her får du alle de
mange events på Panum i et nogenlunde overskueligt layout - for hele
semesteret såmænd.

Se hvornår IMCC holder møde - at 69 timersbaren afholdes eller blot
hvor når en bestemt eksamen afholdes.

Du kan også godt få din basisgruppes meget vigtige event med i
kalenderen. Det kræver blot en lille mail opstillet efter denne lille
skabelon:

[DATO fx 3/10] - [TID fx 16-17] - [EVENTNAVN] -
[BASISGRUPPENAVN] - [STED] - [Max 10 ord der beskriver eventet]

Vi har desuden planer om debatsider og lignende men det skal vi nok
orientere om senere.
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PROUDLY PRESENTS: 

69 
Timers Bar 

 

25.-28. oktober 

 

Med utrolige features som bl.a: 
 

Ska- bandet ”Furillo”  

Torsdag kl. 24:00 

 

Hjerne-Madsens show ”Hjernesange” 

Feat. Bjørn Fjæstad fra Baal 
Fredag kl. 17:00 

 

Hollywood-gallafest 
Feat. Det utrolige pumpepartyband 

Lørdag fra kl. 22:00 

 

-Plus alle de andre arrangementer som f.eks : 

Panummesterskaberne i bordfodbold  

(tilmelding i klubben) 

”The Simpsons”-baren  

Pædagoghygge 

Terror-bar 

Dick Turpin og Swiftnick til hest 

Og meget, meget mere…. 

Det samlede program kan forefindes i studenterklubben. 

69 TIMERS BAR


