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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://mok.info 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-betegnelsen (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://mok.info“.
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: FADL

Onsdag:
MOK nr 10, årgang 34 udkommer
kl. 14 6. sem Orientering klinikudvalg

Torsdag:
16.00 SATS foredrag om Intensiv Medicin

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

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)

SAG MØDE 01-11, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN
MØDEDATO 12. SEPTEMBER 2001
STED LILLE MØDESAL, PANUM
INSTITUTTET

TilstedeFinn Bojsen-Møller (fra kl. 16.15), Pernille
Due, Henrik Frederiksen, Bjarke Brandt Hansen, Poul
Jaszczak, Anders Klahn, Lene Krenk, Shruti Mathur.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Lone E. Rasmussen og Gordon Jehu
(studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard
og Gitte Birkbøll.
Afbud Asger Dirksen, Niels Høiby.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 01-10
4. Studieplan
Gennemførelse af eksamen under ny studieordning –
status sommer 2001
5. Indførelse af engelsksproget undervisning
6. Kvalitetsudviklingsudvalget
Rapport vedr. ortopædkirurgisk afd. Roskilde Amts-
sygehus Køge
7. Mødekalender for efterårssemestret 2001
8. Meddelelser
9. Eventuelt

lår over til engelsk (jf kronik i Politiken d. 21.8.01 af
prof. N. Davidsen-Nielsen). – Det blev fremført, at
engelsksproget undervisning ville give mulighed for
at indgå aftaler med engelsksprogede ECTS part-
nere, som viser stor interesse for Københavns Uni-
versitet, men ikke er interesseret i at indgå en bila-
teral aftale før der kan tilbydes undervisning på en-
gelsk.
En forespørgsel blandt underviserne i oto-rhino-la-
ryngologi, dermato-/venerologi og oftalmologi havde
vist at alle her var interesseret i og i stand til at
tilbyde deres studerende undervisning på engelsk.
De studerende ønskede mulighed for at drøfte sagen
yderligere inden stillingtagen.
ad 6 Kvalitetsudviklingsudvalget

Rapport fra ortopædkirurgisk afdeling, Ros-
kilde Amts Sygehus Køge.  Ifølge rapporten yder af-
delingen en særdeles påskønnelsesværdig indsats. De
studerende giver udtryk for stor tilfredshed med op-
holdet.

I forbindelse med undervisningen i Roskilde
og Køge vil IT-baseret undervisning i patologi blive
taget i anvendelse. Der vil ske opkobling mellem
Rigshospitalet, Institut for Molekylær Patologi, Pa-
tologisk Institut KAS Herlev og Roskilde Amts-
sygehuse. Principperne bag telemedicin vil ligge til
grund for undervisningen.
ad 7 Mødekalender for efterårssemestret 2001

Følgende mødedatoer blev fastsat for
efterårssemestret 2001: 3. oktober, 24. oktober, 14.
november, 5. december, 9. januar 2002, 30. januar
2002.
ad 8 Meddelelser

Poul Jaszczak orienterede kort om Bologna
Deklarationen, som opererer med en fælles europæ-
isk 3-årig bachelor og 2-årig masteruddannelse (for
medicin dog indtil videre 3+3). Materialet udsendes
til studienævnets medlemmer.

Poul Jaszczak meddelte, at  der via
Sundhedsstyrelsen var bevilget midler til udvikling
af ny eksamensform (OSCE) for udenlandske læger. –
Der vil blive kørt et pilotforsøg med deltagelse af
stud. med.’er  og 1.-3. års kandidater.

Bekendtgørelse: Poul Jaszczak oplyste, at der
nu var åbnet for færdiggørelse af arbejdet.

Undervisning: Poul Jaszczak oplyste, at der
var indgået aftale med Roskilde Amtssygehus Fjor-
den om klinisk studenterundervisning i psykiatri. –
Vestsjællands Amt vil formentlig også blive inddra-
get i undervisning.

Pernille Due orienterede kort om Institut
for Folkesundhedsvidenskabs undervisningsdag og
takkede herunder de studerende – især Bjarke B.
Hansen og Kathrine Bagger Iversen - for deres med-
virken.
ad 9 Eventuelt

Intet til dette punkt.

Ref.  Grete Rossing

Indledningsvis udspandt der sig en livlig
debat vedrørende merit. Der er tilsyneladende usik-
kerhed omkring reglerne. Diskussionen vil blive ta-
get op ved et senere møde.
ad 1 Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev udvidet med
nyt pkt. 5. Indførelse af engelsksproget undervis-
ning. Dagsorden herefter godkendt.
ad 2 Personsager

Studievejledningen orienterede om en stu-
derende havde uberettiget deltaget i eksamen i ana-
tomi II. Betingelserne for at deltage i 6. semesters
eksaminer er godkendelse af alle obligatoriske studie-
elementer på fase I samt bestået almen og organisk
kemi, psykologi, anatomi I, cellebiologi og OSVAL I.
– Legalitetskontrollen burde have afsløret, at
indtegningsbetingelserne ikke var opfyldt.
Der forelå to ansøgninger om genindskrivning på
medicinstudiet. Ansøgningerne blev ikke imødekom-
met, idet studienævnet ikke fandt, at der i sagerne
var nye oplysninger, der kunne berettige til gen-
indskrivning.
En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i
pædiatri på 12. semester blev imødekommet.
En ansøgning om fritagelse for OSVAL I på baggrund
af et tidligere udarbejdet projekt blev imødekom-
met.
Studievejledningen gjorde opmærksom på, at stude-
rende - som pga for sen tilmelding ikke bliver holdsat
– efterfølgende shopper rundt hos klinikudvalgene
for at blive holdsat. Det blev fra studienævnets side
understreget, at eventuelle ledige holdpladser dis-
poneres af studienævnet og ikke af de enkelte klinik-
udvalg. Eventuel overbooking af hold er ligeledes
studienævnets afgørelse.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 01-10 godkendt.
ad 4 Studieplan
Studieadministrationen havde udarbejdet en status
over gennemførelse af eksaminer under ny studie-
ordning. Oversigten omfattede status for basal hu-
man biologi og medicinsk kemi efter 2 eksamens-
terminer, status for cellebiologi efter en eksamens-
termin samt TAS efter 1 eksamenstermin. For celle-
biologi udviste oversigten en markant forskel i
beståelsesprocenter for medicinere og odontologer.
– Evalueringsskemaerne giver ingen forklaring for
forholdet. Tilbagemeldinger fra de studerende har
været, at på trods af vanskeligheder er 2. semester
af ny studieordning ved undervisernes hjælp gennem-
ført tilfredsstillende.
ad 5 Indførelse af engelsksproget undervisning
Fra fakultetets internationale udvalg forelå en op-
fordring til at indføre engelsksproget undervisning.
Studienævnets indstilling til projektet var overve-
jende positiv. – Finn Bojsen-Møller gjorde dog op-
mærksom på, at sprogfolk netop nu fokuserer på, at
dansk bør forblive et brugbart og samfundsbærende
sprog og ikke udsættes for ”domænetab” ved at sek-
torer i erhvervsliv, forskning og højere uddannelses-

STUDIET

Jakob Martin Strids eviggyldige sandheder om valgtaler... pointen kommer senere i
dette MOK ! Trykt med tilladelse af Strid.
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001

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 Aflyst pga. sygdom
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

ØKONOMI UNDER
STUDIET � SU OG HVAD
SÅ?

Er du studerende ved Københavns
Universitet, og har du brug for råd og
vejledning om økonomi og andre
sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI
VEJLEDNINGEN måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.
Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

EKSTRA TID TIL EKSAMEN
HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.

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

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

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

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

GRAVID?
Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.
Holdsætning  Det er muligt at opnå dispensation til
at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis
du skal føde midt i et semester, kan du fordele seme-
steret over to semestre, på begge sider af fødslen.
Alternativt, kan du få spredt semesteret efter føds-
len over to, så du har mere tid til din nyfødte.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

STUDIET

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 28. september 2001.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.
Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til
skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til
alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation
såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn
under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedre-
gel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.
Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får
barn under en videregående uddannelse, kan få eks-
tra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til ram-
men om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
-almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
-dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
-enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måne-
der for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine nor-
male studieklip og bliver forsinket (med hensyn til
klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.
Se mere på www. Su.dk
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

Og det var så pointen !
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Fase I
KURSUS I BASAL
SEXOLOGI
Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut,
Panum Instituttet
Kursusleder: Lektor Gorm Wagner tlf.  3545
7130
Studiesekretær: Helle Jepsen og Therese Lylloff,
Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale 12.6.8,
tlf. 353 27571. Træffetid kl. 10-12 i semestermå-
nederne.
Afholdes for studerende på 6. semester mandag
28.02.2002 kl. 9.50 til fredag 01.03.2001 i
Victor Haderup auditoriet.

Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt
på diskussioner og vekslende mellem katedral infor-
mation, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fy-
siologiske aspekter behandles adfærd, børns
sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, om-
skæring, etniske problemstillinger og prostitution i
den hensigt at give deltagerne en bred basal forstå-
else af menneskets sexualitet.

Tilmelding kan ske ved indbetaling af kr. 75,- på
giro-kontonr. 5190908.
Ved indbetaling via netbank vælg kortart 01.
Giroindbetalingskort kan afhentes ved
studiesekretariatet, bygning 12.6,

Tilmelding senest mandag d. 14/1-2002.
Detaljeret program og kursusmateriale udleveres
første dag.

OBLIGATORISK
TILMELDING TIL 5.
SEMESTER
TILMELDINGSBLANKET
TIL 5. SEMESTER HENTES
PÅ INTERNETADRESSEN

WWW.MFI.KU.DK/UNDERVISNING

AFLEVERING SENEST 10. JANUAR
I POSTKASSEN I BYGNING 12.6

STUDIESEKRETARIATET 12.6.8 ER
ANSAVRLIG FOR HOLDSÆTNING
PÅ 5. SEMESTER

OBLIGATORISK
TILMELDING TIL 6.
SEMESTER
TILMELDINGSBLANKET
TIL 6. SEMESTER HENTES
PÅ INTERNETADRESSEN

WWW.MFI.KU.DK/UNDERVISNING

AFLEVERING SENEST 10. JANUAR
I POSTKASSEN I BYGNING 12.6

STUDIESEKRETARIATET 12.6.8 ER
ANSAVRLIG FOR HOLDSÆTNING
PÅ 6. SEMESTER

ORIENTERING OM VALG
AF UNDERVISNINGSSTED
PÅ FASE II !
Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

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

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

Orienteringsmødet afholdes

Onsdag d. 14. november 2001 kl. 12.15 �
13.00 I Haderup auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !
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Idéen om en gallafest kommer fra Sverige og Norge, hvor smukke kjoler og sorte smokings er en 
årlig tradition for de studerende. Det vil vi gerne afprøve her i Danmark, og derfor har vi fået en 
helt speciel aftale med Glassalen i Tivoli. Men der skal snart betales depositum, og derfor er det 
meget vigtigt, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Og lige nu er der stadig plads til, at du også kan 
tilmelde din kæreste eller bedste ven. 

�
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Vi glæder os til at ses til en flot aften og nat inkl.: 
Aperitif – 3 retters menu – vin ad libitum til maden - pornstars - kaffe – Twisted sounds – DJ. 
 
Med gallaagtig hilsen 
 
Initiativgruppen 

STUDIET

Fase II
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KØBES:
Thieme Flexibook:
Color Atlas of Physiology
Color Atlas of Biochemistry
Henv: Jonathan, 51 90 40 82

EFFEKTIV SYGDOMSFOREBYGGELSE
Som lægestuderende kan det være praktisk at vide, at der findes en effektiv metode til at forebygge sygdom
og forbedre helbredet.  I de senere år er der mange læger, som er begyndt at foreskrive Transcendental
Meditation (TM) til deres patienter som et middel mod stress.  Da man mener, at mange sygdomme er
relateret til stress, er Transcendental Meditation blevet kendt som en metode til at forebygge sygdom og
forbedre helbredet.  Dr. Hans Selye, den psykolog fra Canada, som 'opfandt' begrebet stress, anbefaler
varmt Transcendental Meditation som et effektivt middel imod stress.  Med udøvelsen af Transcendental
Meditation bliver nervesystemet normaliseret og opnår større stabilitet og styrke, selv midt i stressfyldte
situationer.

En naturlig teknik
Transcendental Meditation er let at lære og fornøjeligt at udøve.   Alle kan lære det, uanset alder og
uddannelse, for der er ingen form for koncentration eller anstrengelse.  Transcendental Meditation er en
rent mekanisk teknik, som ikke stiller krav til tro, holdning eller livsstil.

Dyb hvile
Transcendental Meditation er en naturlig, mental teknik.  Under udøvelsen af teknikken opnår sind og krop
en tilstand af ekstraordinær dyb hvile, som medfører, at kroppen er i stand til at bevare sin energi og
regenerere sig selv.  Åndedrættet bliver blødere, roligere, dybere og mere forfinet.  Som et resultat bliver
blodet mere basisk, og hele organismen begynder at fungere mere afbalanceret.  Den dybe hvile virker ikke
bare forfriskende og oplivende, men fører også til mere klar og kreativ tænkning, bedre hukommelse og
indlæringsevne, forøget koncentrationsevne, forbedrede akademiske evner, større energi, mere effektivitet
og øget velbefindende.    Kroppen bliver regenereret og forynget ‹ forandringer, som resulterer i større
energi, vitalitet og handlekraft.  På denne måde forebygger Transcendental Meditation sygdom ved
samtidigt at fremme sundheden.  Det er almindeligt, at mediterende har en varmere atmosfære omkring
sig;  de handler naturligt mere positivt i en social sammenhæng.

Videnskabelig Forskning
Transcendental Meditation er særdeles veldokumenteret.  I løbet af de sidste 25 år er der foretaget over
500 videnskabelige undersøgelser ved anerkendte forsknings-institutioner verden over, som dokumenterer,
at udøvelsen af Transcendental Meditation genopretter den naturlige balance i sind, krop, adfærd og
omgivelser.  Undersøgelserne viser, at mediterende har langt færre lægebesøg og færre hospitalsindlæggel-
ser end normalbefolkningen.  Desuden viser forskningen, at blodtryk normaliseres, stresshormoner reduce-
res, aldringsprocessen vendes betydeligt, og der kommer øget kohærens i hjernens funktionsmåde.  Der er
også vist reduceret angst og nedsat tobaksforbrug.  Forskningen viser ikke bare en bedring i den generelle
helbredstilstand, men også forbedring af specifikke tilstande, som hjertekarsygdomme (angina pectoris),
astma, insomnia, allergier, stamning, blodsukker problemer, vægtproblemer, etc.

En mekanisk teknik
På samme måde, som en gartner håndterer det mest grundlæggende område af træet ved at vande roden,
og derved beriger og nærer alle aspekter af træet, således levendegør udøvelsen af Transcendental Medi-
tation området af bevidsthed, grundlaget for hele vores eksistens, og beriger derved alle livets aspekter,
både sind, krop, adfærd og omgivelser.

Sidste år arrangerede GIM et foredrag på Panum om Transcendental Meditation, som var en stor succes.
Nu bliver der igen lejlighed til at høre om Transcendental Meditation på følgende foredrag:

Søn. d. 25. nov.:  Rungsted Kyst:  kl. 14-16
Fritidshuset, Vester Stationsvej 12 ,  entre 40 kr.

Nærmere information:
Tlf. 39 63 96 99, Email:  c@heaven.dk

Eller henvendelse til læge Henrik Vestergård
Tlf. 20 20 77 87

Annoncer

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.

fortsættes

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, celle-
biologi, 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 pa-
tient og psykiatri.  Desuden kommer der mange
overlapninger fra eksamen nr. 1.

Og det er en god ide med en læsemakker.

fortsættes

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 pa-
tienter) 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 er absolut uundværlig 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 værdifuld guide til
effektiv eksamen.
Appleton og Lange er det ledende forlag indenfor
materiale til disse eksaminer.

Desværre har jeg ikke tid til at besvare prakti-
ske 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

Hvis du er heldig kan du måske
møde denne abe (homo nonsensius)
i en amerikansk zoo.

ANNONCER
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Et tilbud til studerende med
psykiske problemer

LEKTIEHJÆLPER SØGES
Bogstøtten på Østerbro søger en lektiehjælper
til en medicinstuderende på 1.år i faget ”Medi-
cinsk kemi og introduktion til cellebiologi”.
Timeantal aftales ved møde med den studerende.
Der gives en timeløn på kr. 164,- før skat.

Er du interesseret, så kontakt
Bogstøtten (Kirsten Bender Lund
eller Arne Nielsen) på tlf. 3916 0970
(bedst mellem 9 og 15).

Det er vigtigt, at vi lader os blive hørt og set af
den politiske ledelse og af lægestanden, så de
kan se det rigtige og rimelige i, at der skal ske
en ændring  på alle niveauer i sundhedsvæsenet
og ikke bare i toppen.
Vi har lige så meget ret til ytringsfrihed som
alle andre, og det bør vi give udtryk for; uanset
på hvilken del af studiet vi befinder os på.

Indmeldelse kan ske ved at sende en mail til
kasseren Torben Ishøy på adressen :
tis@mail.tele.dk.
Det koster 50 kr. om året (100 kr for læger).

Yderligere spørgsmål kan mailes til underteg-
nede på mailadressen : erlang@mdb.ku.dk

Med venlig hilsen
Ditte Erlangsen

Stud.med. og bestyrelsesmedlem

VIRUSINFEKTIONER I
LUFTVEJENE
Jeg søger 6 meget forkølede
personer til et lægevidenskabeligt
forsøg om relationen mellem
cytokin-respons og virusinfektion i
luftvejene.

For at kunne deltage i undersøgelsen skal du
være >18 år, meget forkølet i akut serøs fase og
have en T < 38,50C.

Du kan ikke deltage, hvis din T > 38,50C, hvis du
får blodfortyndende, immunmodulerende eller
anden medikamentel behandling, hvis du har ten-
dens til bakterielle pneumonier, har kronisk in-
flammatoriske sygdomme eller immundefekt-
sygdomme, mb. Cordis, medfødte neurologiske
eller pulmonale lidelser. Du må heller ikke have
asthma/ allergi eller være familiært disponeret
dertil.

Forsøget foregår på Hillerød Sygehus. Det varer
i alt cirka 5 timer, og der vil være en del vente-
tid, hvorfor det er en rigtig god idé at medbringe
noget læsestof.

Rent praktisk vil der blive lavet nogle sugninger
af nasalsekret med et tyndt plastikkateter eller
med en olivenknop. Til slut vil der blive taget 1
almindelig veneblodprøve.

Deltagelse i forsøget honoreres med kr. 600,00
pr. person + udgifter til transport (statens tak-
ster).

Ønsker du yderligere information om forsøget er
du meget velkommen til at kontakte mig.

Venlige hilsener
Morten Breindahl, Læge, ph.d. stud.
Tlf.nr.: 48294305 eller mobil 28590363
E-mail: morb@fa.dk

Ny type prævention for raske kvinder

AFPRØVNING AF
VAGINALRINGEN

Der er blevet udviklet en vaginalring, som alle-
rede er godkendt i 14 europæiske lande (inklusiv
Danmark). Vaginalringen indeholder de samme
hormoner som kombinations p-piller og hæmmer
således ægløsningen ligesom kombinations p-pil-
ler. Vaginalringen sættes i skeden for en periode
på 3 uger. Derefter følger en ringfri periode på 1
uge – før en ny ring sættes i skeden og så fremde-
les. Ringen frigiver over de 3 uger, hvor den
sidder i skeden, en lav dosis af hormoner, hvilket
giver et stabilt hormon niveau i blodet. Tidli-
gere undersøgelser har vist, at vaginalringen er
et sikkert præventionsmiddel, og at den kontrol-
lerer de månedlige blødninger godt.

Formålet med undersøgelsen er at sammenligne
blødningsmønsteret hos kvinder, der anvender
vaginalringen med kvinder, der anvender en al-
lerede markedsført p-pille. Ved deltagelse i un-
dersøgelsen er der 50% chance for, at komme i
vaginalring gruppen og 50% chance for, at komme
i p-pille gruppen. Projektet varer i ca. 1 år, præ-
ventionen vil være gratis, og du vil blive fulgt
nøje af lægen gennem hele perioden.

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du er 18 år
eller ældre og har regelmæssig menstruation.

Er du interesseret i at deltage kan du kontakte:
Overlæge Kresten Rubeck Petersen

Foreningen Sex og Samfund
Antikonceptionsklinik

Skindergade 28 A, 2.
1159 København K

Tlf.: 44980818
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk

VIL DU GERNE FORSKE I HJERTER?
Hjerteforeningen har bevilget midler til forskning i forebyggelse af
depression hos patienter med akut iskæmisk syndrom.
Nu mangler vi bare en ung/gammel, håbefuld cand. med.’er, der kunne tænke sig at forske  (evt. lave ph.d.)
i dette område.

Du behøver ikke at have nogen erfaring på området, bare du er interesseret og synes, det lyder spændende
med psykosomatisk forskning. Vi er en lille gruppe læger, der arbejder med dette felt på Bispebjerg
Hospital.

Vil du gerne være en del af vores spændende nye enhed, så kontakt Alice Rasmussen, afdelingslæge, tlf.
35 31 64 18 eller Morten Birket-Smith, overlæge, dr.med., tlf. 35 31 64 15.

DSLY
Dansk Selskab Til Sikring Af
Lægers Ytringsfrihed

Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfri-
hed blev dannet d. 5.marts 2001 ved en stiftende
generalforsamling på Panum. Dette foregik un-
der stor mediebevågenhed.
Selskabet er oprettet som et modsvar på, at
læger oplever, at deres ytringsfrihed bliver kræn-
ket, når de prøver at ændre eller kommentere
forhold, der strider imod lægeløftet, og at de
derfor ikke kan udføre det etiske hverv, de har
aflagt ed på.
Formålet med DSLY er at skabe et forum, der
kan støtte og vejlede, de læger der ønsker at
deltage i den offentlige debat for et bedre
sundhedsvæsen. At de kan ytre sig uden at skulle
frygte repressalier fra ledelsens side

Nuværende medlemmer strækker sig fra medi-
cinstuderende til praktiserende læger, overlæ-
ger og professorer fra landets største sygehuse.
Stadig flere lader sig melde ind, men foreningen
vil have endnu flere medlemmer. Som initiativ-
tageren Læge Stig Ekkert siger : " Det er en
sober forening med de bedste intentioner, og
selvom mange udtrykker frygt for repressalier
fra den politiske ledelse på sygehusene, så tror
jeg, at vi allerede er mange nok til, at man er
bedre beskyttet i foreningen end udenfor. Fak-
tisk synes jeg, man skal lede langt efter en god
grund til ikke at blive medlem - også som
stud.med. - det er vigtigt, at vi bliver så mange
som muligt. "

Der blev entydigt bestemt på generalforsamlin-
gen at stud.med.'er skulle være repræsenteret
med et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen.

Bestyrelsen :
Formand : Professor overlæge, dr.med. Niels
Høiby.
Næstformand og talsmand :  Læge Stig Ekkert.
Kasserer : Afdelingslæge Torben Ishøy
Øvrige bestyrelsesmedlemmer :
Professor, overlæge, dr.med. Tom Bolwig. Prakts.
læge Ole Tang. Stud.med. Ditte Erlangsen.
Suppleanter: Professor, overlæge, dr.med. John
Philip. Overlæge, dr.med. Michael Kosteljanetz.
Revisor : Overlæge, dr. med. Erik B. Obel. Revi-
sorsuppleant : Overlæge, dr.med. Ib Bygbjerg

Bestyrelsen får løbende en strøm af henvendel-
ser fra læger fra hele landet, der har historier og
oplevelser om krænkelse af deres ytringsfrihed.
Læger, der har mistet deres job, eller fået vinge-
skudt deres karriere, ved at give udtryk for
patientforringende og umenneskelige forhold på
deres arbejdspladser. Det blev besluttet på det
første bestyrelsesmøde d.19.marts 2001, at alle
henvendelser, som udgangspunkt vil blive be-
handlet anonymt., med mindre andet aftales med
vedkommende.

Det er DSLY's håb, at mange stud.med.'er og
læger på alle niveauer, vil støtte op om dette
projekt, så foreningen kan blive repræsenteret
så bredt som muligt, og derved give udtryk for
de eksisterende arbejdsforhold, mange lever og
arbejder under.
DSLY ønsker, at understrege vores ret til at
udtale os offentligt på en seriøs og faglig måde.
Samtidig ønsker foreningen at forbedre det dan-
ske sundhedsvæsen, bla. ved at skabe en åben
debat om problematikken , således at patient-
forholdene varetages efter bedste evne.

om medicinstuderende mener jeg, at det er vig-
tigt, at vi som studerende allerede nu lader os
repræsentere, som den næste generation af læ-
ger. Så vi kan deltage aktivt i debatten og ikke
bare være passive, mens vores fremtidige ar-
bejdsforhold diskuteres og ændres. Det er jo os,
der skal leve med dem.

ANNONCER
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EKSTRARDINÆR GENERALFORSAMLING
I FADL, KØBENHAVNS KREDSFORENING

TORSDAG DEN 29. NOVEMBER 2001, KL. 17.00
I STUDENTERKLUBBEN

FADL�S
FORSIKRINGS-
ORDNING VIA
CODAN

OPKRÆVNING
AF

FORSIKRINGSPRÆMIEN
FOR ÅR 2002
Som tidligere lovet, følger hermed
forsikringssummer,
dækningsgrader priser mv.

FADL’s sekretariat udsender i denne uge
forsikringsopkrævningerne for år 2002. Betalings-
datoen er fast til den 1. december år 2001. Fra sekre-
tariatets side er vi godt klar over at betalingsfristen
er fastsat en måned før  forsikringsårets afslutning –
31. december 01.. Rent tidsmæssigt skal sekretaria-
tet kunne nå at rykke for forsikringspræmierne 2
gange, og alle forsikringsforhold skal være afklaret
inden den 20. december år 2001. Til gengæld er det
en fornøjelse at kunne meddele, at præmierne er
uændret for 3. år i træk, og stadig flere og flere
ønsker at tilmelde sig ordningen. Ved overgangen til
Codan , den 1. januar år 2000, var der omkring  800
medlemmer der havde forsikringen og efterhånden
er 1.200 medlemmer omfattet af forsikringen.  Som
tidligere skrevet i MOK vil præmieniveauerne ikke
kunne bibeholdes i år 2003, hvis cykeltyverierne fort-
sætter med samme hast som hidtil, men FADL har
desværre ikke en genial løsning på denne problema-
tik.

Som du måske er bekendt, at det kun muligt at
ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i

forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at
ændre forsikringsdækningen til et højere niveau igen-
nem hele året.

Kollektiv forsikringsordning:
FADL´s forsikringordning indeholder  flere elemen-
ter, som mange andre studentergrupper ikke har i
deres forsikringer. Her er det værd at nævne:
· Ingen selvrisiko heller ikke på cykler
· En ulykkesforsikring med højere invaliditets-

procenter/summer i forhold til andre
selskaber

· En  ulykkesdækning inden for specielle
sygdomme.

· FADL’s forsikringsudvalg skal altid inddra-
ges, hvis man fra forsikringselskabets side
har formodning om forsikringssvindel
– før et medlem kan ”bortvises” fra ordnin-
gen.

Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne en
forsikring med normal dækning eller udvidet dæk-
ning:

Normal  dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v.

forsikringssum   300.000
Ulykkesforsikring

forsikringssum   500.000
Livsforsikring

forsikringssum  160.000
Valgfri cykeldækning
Se endvidere tabellerne !

Udvidet dækning:
Familieforsikring, herunder ansvarsforsikring m.v.

forsikringssum: 600.000
Ulykkesforsikring

forsikringssum  500.000

KONTINGENTBETALING
FOR PERIODEN 1.
AUGUST 01 TIL 31. JA-
NUAR ÅR 02
I sidste uge har sekretariatet udsendt brev til de
medlemmer som er i kontingentrestance og som sam-
tidig er omfattet af FADL’s forsikringsordning. Disse
medlemmer vil ikke få tilbudt forsikringen – før
kontingentrestancen er betalt.

Sekretariatet kan desværre også konstatere, at om-
kring 90 medlemmer ikke har betalt kontingent for
indeværende kontingenthalvår. Disse medlemmer har
ligeledes modtaget et brev, hvori de opfordres til at
betale det skyldige kontingent. Mange medlemmer
giver udtryk for at de ikke kender FADL’s kontingent-
regler, så husk at udmeldelse af FADL skal ske med
l måneds varsel før kontingenthalvårets begyndelse,
hvilket vil sige at sekretariatet skal have besked
senest den 1. juli og den 1. januar. De medlemmer
som bliver kandidater i løbet af året vil naturligvis
blive udmeldt.

Hilsen fra FADL�s sekretariat
Anette og Linda

N o r m a l  D æ k n i n g :  
D æ k n i n g  C y k e l d æ k n i n g  A n s v a r  U l y k k e  P r i s  p r .  å r  

N o r m a l   N E J  J A  J A  P r i s    1 . 0 1 1  
N o r m a l  M a x .    6 . 0 0 0  J A  J A  P r i s    1 . 5 1 1  
N o r m a l  M a x .  1 0 . 0 0 0  J A  J A  P r i s    1 . 7 3 2  
 
U d v i d e t  d æ k n i n g :  
D æ k n i n g  C y k e l d æ k n i n g  A n s v a r  U l y k k e  P r i s  p r .  å r  
U d v i d e t  N E J  J A  J A  P r i s   1 . 3 2 7  
U d v i d e t  M a x .    6 . 0 0 0  J A   J A  P r i s   1 . 8 2 7  
U d v i d e t  M a x .  1 0 . 0 0 0  J A  J A  P r i s   2 . 0 2 7  
 

Livsforsikring
forsikringssum  160.000

Valgfri cykeldækning
Se endvidere tabellerne !

Har du tegnet FADL’s gruppeforsikring kan din
”samboende,ægtefælle,samlever” hvis vedkommende
er lægestuderende, og naturligvis medlem af FADL,
tegne ulykkesforsikringen, med  samme dæknings-
grad som i ”FADL-pakken”. Tillægsforsikringen ko-
ster 350,00 kr. årligt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referenter

3. Orientering om økonomien i
et fælles landsdækkende
vagtbureau

4. Gennemgang af ændringer i
Hovedforenings Love

5. Forslag til beslutning i
forbindelse med oprettelse af
FADLs Vagtbureaus Fond:

a) Beslutning om gaveover-
dragelse af Københavns
Kredsforeningens Vagtbureau
med henblik på og betinget
af den faktiske oprettelse af
en fond til drift af et
landsdækkende vagtbureau.

b) Beslutning om, hvorvidt
kredsforeningen vil knytte
overdragelsen til § 5, stk. 1, i
udkastet til fundats for FADLs
Vagtbureaus Fond.

c) Vedtagelse af ændringsforslag til

vedtægterne (lovene) for FADL,
Københavns Kredsforening.
Lovændringerne samt
bemærkninger hertil offentlig-
gøres i næste nummer af MOK

d) Beslutning om ophævelse af
statutterne for FADLs Vagtbureau
i København fra den dato, hvor
FADLs Vagtbureaus Fond oprettes.

6. Eventuelt

Med venlig hilsen
bestyrelsen for

FADL, Københavns Kredsforening

FADL
INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 45 – 5/11 - 11/11-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 6 8 9 9 11 23 19 85
Udækkede vagter 2 2 2 1 1 2 3 13 21,5
Opskrevne 3 1 5 4 7 6 7 33

Aftenvagt 15-23
Hospitaler bestilt 18 17 16 17 27 24 25 144
Studenter bestilt 3 3 4 3 10 13 15 51 11%
Udækkede 9 7 4 7 9 0 0 36

Nattevagt 23-07
Hospitaler bestilt 15 16 18 19 23 17 17 125
Studenter bestilt 4 7 5 8 8 14 3 49 8,8%
Udækkede 0 2 0 4 10 0 4 20

Hospitaler bestilt i alt 39 41 43 45 61 64 61 354 Ugens SPV
Udækkede i alt 12 10 9 15 26 16 11 89 udækkede
Udækkede % 30,8% 24% 20,9% 33,3% 42,6% 25% 18% 25,1% 12,63%
Afviste hospitals-
bestillinger 7 8 6 7 26 11 7 72

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 45 – 5/11 - 11/11-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt Ugens VT-
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126 ledighed:
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Ring til vagtafdelingen
sr@fadl.dk eller til nedenstående

telefonnummer

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

Alle hverdage
Kl. 9.00 - 17.00

For telefonisk henvendelse
35 24 54 05

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

mso@fadl.dk (Mikael Sorel)

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

enten pr. brev, telefon eller email.

VAGTAFDELINGEN

OPRÅB -OPRÅB MELD JER
TILVAGTER!!!

Dækningen af vagter er så katastro-
fal som aldrig før.

Vær sød at ringe for opskrivning el-
ler chancevagter.

Opskrivningsreglerne er ydermere
blevet udvidet til 3 gange pr. måned
op til 5 dage.

NYE ÅBNINGSTIDER….
og meget andet  nyt i FADL!

·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.

hos os, til de når pensionsalderen, vil I formodentlig se
en annonce igen, hvor vi søger nye medlemmer – så
hold bare øjnene åbne og læs jeres MOK grundigt.

Dette fører så til endnu en opfordring…vi mener fak-
tisk, at vi gerne vil have gode ideer fra jer, om hvor-
dan vi sammen kan gøre FADL’s Vagtbureau til ”Ver-
dens Bedste Vagtbureau” – ikke kun i verdens
øjne…men specielt i jeres øjne. Og det er jo her, at
netop I er specialisterne.

Så send venligst jeres tanker om/ideer til, hvordan vi
sammen kan gøre Vagtbureauet til Verdens Bedste, til
e-mail adressen cc@fadl.dk - og skulle I være interes-
serede i at deltage, men desværre endnu ikke har
ideer…eller tanker, så send bare en tom mail, så vi
kan registrere jer.

Vi vil forsøge at vende tilbage til jer, med spørgsmål
eller generelle informationer i form af et nyhedsbrev.

Af nyheder i denne uge på Vagtbureauet kan også
nævnes, at I nu kan komme udenom køen i ekspedi

Mere nyt fra Vagtafdelingen

Først kan vi fortælle, at vi nærmest druknede i ansøg-
ninger til vores nat-team. Da teamet skal starte op
allerede 1.12.01, måtte vi foretage en hurtig udvæl-
gelse af de relevante ansøgere. Vagtbureauets ”Dream-
team” er nu en realitet. Alle ansøgere hører naturligvis
fra os, men også her vil vi benytte lejligheden til at
sige tak. Der var mange flere ansøgere, vi gerne ville
have ansat, men der er jo kun én nat pr. døgn. Da vi
ikke forventer, at alle på vores ”Dream-team” bliver
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tionen, når I skal afhente jeres lægemiddelkatalog og/
eller medicinfortegnelse. Vagtafdelingens personale står
nemlig på spring, for netop at betjene jeres ønsker
herom.
Af nyheder i næste uge, kan allerede nu afsløres,  at
der vil komme informationer om en skiturskonkurrence,
som alle vagtaktive FADL-medlemmer kan deltage i.
Ugen efter vil omhandle vores tolke-team…og så er
der også initiativer i gang, der går ud på at evaluere de
vagter, som vi sender jer ud på – derom ugen efter
igen.
Så er der en opfordring til jer, som I jo nok har hørt før:
VI MANGLER JER – RING TIL OS, ELLER KOM

HEROP – VI ER LEVERINGSDYGTIGE I næsten ALLE
FORMER FOR VAGTER.
Fra 1.12.01, hvor vores ”Dream-team” går i
luften…eller i seng…vil ringetiderne på Vagtbureauet
blive ændret. Fra den dato kan I ringe til os for at blive
skrevet op til vagter, til chancevagter, med adresse-
ændringer, telefonnummerændringer – ja, så at sige
alt, hvad der er relevant, hver dag mellem klokken 8
og 18.
Jeres ringetider vil også blive ændret, så I fra 1.12.01
ringer til aftenvagter mellem klokken 10.00 og 11.30,
til nattevagter mellem klokken 13.00 og 14.30 og til

dagvagter den efterfølgende dag mellem klokken 14.30
og 16.00.
Vores ”Dream-team” skal således udelukkende for-
midle akutte bestillinger af natte- og dagvagter, mod-
tage seponeringer af vagter og hold, formidle vagter til
VT- g SPV-flyverholdene og give råd og vejledning,
hvis I pludselig en nat får problemer, eller ubehagelige
oplevelser, i forbindelse med en vagt.

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 forrest
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 mod-
sætning 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.

Bliv ekspert i tolkning af EKG og avance-
ret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatører til
ansættelse som Kardiologiske assistenter.
Vi er pt. 10 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), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
  vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde
  engagement, hvorfor du som obs’er ikke må være
  på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).
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
  vagtgennemsnittet.
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: fredag den 15/11-2001 kl. 12.00 på
vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 15/11-01
kl.  –15.00 på afd. 2.14.3 på RH.
Første er d. 15./11., og det vil naturligvis være en stor
fordel om du kan deltage der.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper Revs-
holm på tlf. 33236396(/21297355) el. 35452875 el.
(revsholm@hotmail.com). Bedst efter kl. 16.

Hold 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 2 ventilatører.
Vi tilbyder:
- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
  og blodprøvetagning af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
  ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.

Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer:
Min.300 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har
1.prioritet. Har du ikke VT-II skal du melde dig til først-
kommende kursus.
       Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretræk-
kes.

OplæringNormalt 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 14. november  2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs 28 22
87 67.
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

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 p.t., 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 14. november  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-Hold 4407, Rigshospitalet. Afd. 2.14.3
søger endnu 2 nye medlemmer til en unik kardiologisk
intensiv afdeling med et ualmindeligt rart plejeperso-
nale og mange spændende opgaver !!!!
Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens dage
samt enkelte dagvagter i week-ends.
Krav:
Have min. 150 VT.timer
Ansøgningsfrist: SNAREST til Vagtbureauet
Yderligere oplysning kan fås hos holdleder Lars
Lundegaard Hansen på tlf.nr.: 3538 1255 eller mobilnr.:
2871 1255

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv på
Rigshospitalet søger 3 nye medlemmer til
insupplering hurtigst muligt.
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: Mandag den 19. November.
Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB.
Ansættelsessamtaler:  Bliver afholdt på afd. 4141 den
følgende uge.

INDRE ORGANER
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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.t., hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i son-
den 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 22.11  2001 kl. 12.00
til VB.

SPV- hjemmehold 1511  søger  nyt
medlem.
Vi dækker 8-timers aftenvagter og en dagvagt om
ugen, hvor vi passer en 7årig dreng,  som
hæmodialyseres på RH. Drengen har brug for vores
fulde opmærksomhed under dialysen og i hjemmet.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT  til Rigshospi-
talet  og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig
observation og et godt samarbejde med både familie
og personale.
Ansøgningskrav:
- Erfaring med handicappede  børn og somatiske
  vagter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter  pr. måned, også i eksamensperioder.
  Yderligere oplysninger: Fås hos Søren på 3538 3425

Ansøgningsfrist :  Mandag d. 19.11. 2001  kl. 12.00 til
VB.

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, hverdage mellem 9
og 17, for tilmelding eller flere oplysninger.

SPV hold 1510 søger 1 nyt medlem
Holdet skal arbejde på Østerled, der er et hjem for
udviklingshæmmede beliggende i Skovshoved –
kun 5 min. fra Ordrup Station. Der skal dækkes dag-
og aftenvagter efter nærmere aftale med personalet,
som holdet vil blive en fast del af.
Beboerne er velfungerende udviklingshæmmede og
arbejdet er af pædagogisk art.

Krav: Min. 100 SPV timer
Interesse for psykiatri

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 15. november 2001 kl.
12.00 til VB.
For yderligere information: Kontakt holdleder Peter
Gustafsson, tlf. 25 36 29 93.

2 nye Vikarer søges til Fadls
blodprøvetagnings hold på Rigshospita-
let.

Fra oktober måned søger vi 2 nye vikarer til hold 1602.
Som vikar kommer du til at dække vagter som holdets
øvrige medlemmer ikke kan tage fra tid til anden.
Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system,
og arbejdstiden er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt.
Hvis du gerne vil være helt vildt dygtig til at tage
blodprøver, og er fleksibel mht. at tage på vagt med
kort varsel, er dette hold lige noget for dig!
Krav:
- Du skal være på fase II
- Du skal kunne tage blodprøver

Oplæring:
lønnede følgevagter af ca. 2 timer, samt en introduk-
tion på afdelingen.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 15.november  2001 kl.
12.00 til VB
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til VB eller
holdleder Christian, tlf. 3810 3772

KOM OG FÅ
EN MENING

DEBATAFTEN OM
KRIGEN I AFGHA-

NISTAN

En politikker, en læge uden
grænser, en general og en

fredsforsker belyser krigens
konsekvenser.

Sæt X i kalenderen mandag d.
3.dec kl. 16.00 i Lundsgård

Alle er velkomne

Arrangeret af SCORP- Standing
Committee on Refugees and

Peace � IMCC

IMCC
NÆSTE MØDE I PIT

Praktikant I Troperne (PIT) har nu afholdt møde,
hvor pladserne på de forskellige hospitaler i Afrika
og Indien blev fordelt. Og forhåbentlig har alle
ansøgere fået en tilbagemelding.
Næste møde handler derfor om behandling af
eventuelle restpladser og om at lægge en plan
for foråret. Så sæt kryds i kalenderen ud for:

Torsdag d. 6. dec. kl. 16.00
i IMCCs lokaler på Panum.

ULANDSGRUPPEN I
BOLIVIA OG GHANA
Tag med Ulandsgruppen til
Bolivia eller Ghana!

Er det også blevet for koldt for dig
i Danmark lige nu�så HUSK - Det
behøver ikke være sådan altid�fx
til næste år!

Ansøgningsfristen er d.  6. Februar
2002, og du skal blot have bestået 8.
semester på udsendelsestidspunktet.
Tag din partner med � og se verdenen!

Uddrag fra fællesbrev fra Bolivia:
Når man bor her i Bolivia kommer man uundgåeligt
til at tænke på ordet « fattigdom », og hvad det er at
være fattig.

Fortsættes på næste side...

INDRE ORGANER
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Der er den sølle fattigdom, som vi ser i byerne med
slum og tiggere og elendighed, men der eksisterer
også en helt anden slags fattigdom, som man som
europæer ikke høre så meget om. Nemlig fattigdom-
men som eksisterer her i bjergene blandt bønderne/
indianerne. Fattigdommen her er en stolt fattigdom.
"Sikke noget vrøvl”, tænker I måske, men sandt er
det faktisk. Bønderne her lever med hævet pande,
skønt de ikke har meget. De er stolte af deres fami-
lier, stolte af deres jord, stolte af deres høst og
stolte ved deres liv som bønder, og man bliver så
dejlig glad af at se deres glæde og stolthed over at
kunne forsørge deres familier (men desværre er sta-
dig 49% af børnene under 5 år underernærede, hvil-
ket medfører mange sygdomme og mange dødsfald).
Stoltheden ses så tydeligt, som fx da en barfodslæge
stod frem på et kursus, og med høj ryst sagde: "Jeg
er bonde, jeg taler ikke meget spansk, men quechua,
jeg arbejder hver dag på min jord med min machette,
og jeg er stolt af mit liv, og kunne ikke forestille mig
det meget anderledes".

Og netop det, med at de ikke ønsker det meget
anderledes, er meget karakteristisk. Nu tænker I
måske, at de heller ikke ved, hvad de går glip…og
måske er det rigtigt…måske ikke. Kan man som
dansker forestille sig et liv i ydmyghed, hvor man
kun lige netop har nok, og være tilfreds med det?
Hvor de problemer der fylder mest er sygdom og
børnedødsfald, og det søger man, at løse med en
viden om, at man får gigt af at træde på myrer,
allergi af at blive ramt af en skarp vind omkring et
hjørne og uhelbredelige sygdomme af at gå gennem
en vindpumpe…et liv hvor det materielle betyder så
uendeligt lidt, men blot det at skaffe mad til fami-
lien og undgå sygdom betyder det hele.

På et af kursuserne som vi har afholdt, havde vi som
”stemningsløser” en lille leg, som tydeligt illustre-
rer, at de ikke ønsker de materielle ting meget an-
derledes. De skulle tegne to tegninger: Een af det
hus og den jord, som de lever på, og een hvor de
ønsker sig lige det hus eller det liv, de gerne ville
have, hvis det var muligt. På de fleste tegninger, er
de to tegninger næsten identiske - Blot er drømmen
udvidet med et latrin, et æbletræ og et rigtigt tag,
og måske en tilbygning….en opnåelig drøm. Men

Mere info kan findes på :
http://www.imcc.dk/uland/

eller hos kontaktpersonerne:
Mona Lisa & Henrik (Ghana):
Tlf. nr. 86 19 92 06 eller mail:

monalisa.henrik@teliamail.dk

Louise & Mads (Bolivia):
Tlf. nr. 86 13 22 61 eller mail:

madslouise@yahoo.com

tænk en gang, at ens største drøm er et tag eller et
æbletræ, og så er man glad og tilfreds!.....Enkelte
drømmer om noget så vildt, som en lastbil og et
arbejde som chauffør...men den drøm smiles der blot
af...for den drøm er og bliver kun en drøm J.

Mads & Louise

PAF
SQUASH
TURNERING
Et lille referat fra week-
endens forgangne arrange-

ment ”SQUASH Turneringen”. Klokken var 12,
dag 1 efter J-dag og det kunne ses på de mere
eller mindre hærgede ansigter der dukkede op til
turneringsstart. Desværre kunne Panums
(in)aktive studerende (det var jo J-dag) ikke
mønstre mere end 13 deltagere (de bedste af de
bedste), men det gjorde ikke turneringen mindre
interessant. Alle fik en masse spilletid og gode,
dog af og til hårde oplevelser. Efter hoved-
turneringen blev vinderne siet fra taberne, som
gik videre i deres egen taberpulje med flere kampe
til følge. Vinderne gik i gang med knock-out tur-
nering for at finde squash mesteren på Panum.
Efter en lang og hård turnering og med et lille
visitkort fra John Madsen (7. sem.) på brystet
trak Peter Rasmussen (7.sem) sig sejrrigt ud af
vinderturneringen. Ganske overbevisende og
meget flot spillet. Vinder af taberturneringen
blev Mikkel Taudorf med Carlo (som vi forventer
meget af i fremtiden) på anden pladsen.

En velspillet og meget underholdende turnering
med smadrede ketsjere og squash bolde mærker
på kroppen til følge.

Fortsættes...

Basisgrupperne
GRAN TURISMO TURNERING
Som skrevet i MOK for to uger siden afholder
PAF Gran Turismo turnering d. 23. nov. i PAF
lokalet. Der vil blive spillet head-to-head og pulje-
turnering på storskærm med PS2 (meget
anbefalelsesværdigt). Man burde komme alene
for at opleve den fede pit-stemning som vil blive
skabt på dagen. Vi opfordrer til personer med
kørekort (og andre selvfølgelig) til at benytte
lejligheden til en habil gang promillekørsel.

Vel mødt.

GENERALFORSAMLING
PAF afholder bestyrelses møde d. 12.
dec. og alle er selvfølgelig velkomne.

Programmet er følgende:

Hvad er intensiv terapi?
(historisk - nationalt/

internationalt perspektiv)

Hvordan undgår man patienten
kommer på intensiv

Vurdering af patienten med
akut svær sygdom

Hvad skal man se efter, i
skadestuen/på sengeafdelingen.

Praktiske fif og håndgreb

Mb. Maximus (MODS/ARDS)
Multi Organ Dysfunction

Syndrome og Acute Respiratory
Distress Syndrome

Vel mødt!

De bedste hilsner
SATS København

Afdelingslæge Kristian Antonsen, RH inten-
siv, fortæller i Auditorium E i Teilum tors-
dag den 15/11 klokken 16 om specialet og om
typiske problemer intensiv medicinere, men
også yngre læger, kan løbe ind i. Foredraget
strækker sig over to timer og er arrangeret
af SATS.

Fortsættes...
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