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P8’n præsenterer

90’ER FEST tors. 7. marts

Program:
Kl.19.30 Dørene åbnes
Kl.20.07 Pretty Woman
Kl.22.00 Ølpause
Kl.22.30 Die Hard I
Kl.24.00 Fest hele natten!

Traditionen tro holder filmklubben p8n i starten af semesteret et
brag af en tema-fest. Denne gang skal vi svælge i 90'er nostalgi med

to gode film og efterfølgende disco-dasco til 90'ernes tophits.

BILLETSALG:
Man. d. 4. kl. 16-17 i kantinen
Tirs. d.5. kl. 12-14 i kantinen
Ons. d. 6. kl. 12-14 i kantinen

Tors.d. 7. kl. 16-20.07 i klubben

Festbilletpris 30 kr. Filmklubmedlemmer gratis ad-
gang. Filmklubmedlemskab koster 50 kr som giver

adgang til resten af semesterets filmaftener. Medlem-
skab og festbilletter kan købes af alle, altså også dine

venner fra forstkandidatstudiet.
Kun adgang med filmklubmedlemskab el. festbillet!!

OBS! Der sælges KUN filmklubmedlemskab/
festbillet frem til tors. d. 7/3 kl. 20.07!!
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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: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 7, årgang 34 udkommer

Torsdag:
Filmklubben viser Billy Elliot kl 20:07

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

3om1 bar (lang frebar ved IMCC)
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ADRESSEÆNDRINGER
Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Stu-
die- og eksamenskontoret besked, da vi dagligt får
opdateret samtlige studerendes navne og adresser
fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre for
at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsen-
delse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Fol-
keregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi i
stedet for må benytte, når vi sender post til dig.

* Post sendt til en anden adresse, end folkeregister-
adressen
Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde
dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og
eksamenskontoret din nye adresse og perioden denne
adresse skal gælde for.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt
til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en
anden adresse.
OBS! Dette gælder specielt også alle studerende,
som ikke er udstyret med et ”rigtigt” dansk cpr-
nummer.

* Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at
få tilsendt post fra universitetet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller
meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret.
Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse
indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og
eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor
du ønsker din post sendt til.

* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt. Husk at medbringe dit nye

sygesikringsbevis eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye cpr.nr.

Navneændring
Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere (hele) dit årskort med dit gamle navn
på for at få udstedt et nyt.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om navne- og adresseændringer, da de ikke
har adgang til universitetets cpr.træk fra folkeregi-
stret.

SU-spørgsmål
Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).

Studie- og eksamenskontorets hjemmeside

Husk at besøge vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Uddannelser.htm, hvor du kan finde di-
verse oplysninger om bl.a eksamensforhold o.l.
Selvbetjening på WWW
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret, men pas på, at du ikke mister den, så andre
får adgang til dine personlige studieoplysninger!

Tilmelding/afmelding til undervisning
Al tilmelding og afmelding af undervisning og spørgs-
mål om holdsætning o.l. foregår for FASE I-stude-
rende hos studiesekretærerne på Panum og FASE 2-
studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lek-
tionskatalog se kontaktpersonerne for de enkelte
semestre.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER
Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen
2002 indtastet på edb. De studerende, der ønsker at
kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger kor-
rekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).

I kan også gå på Internettet på adressen: www.ku.dk/
selvbetjening/ og kontrollere jeres tilmeldinger der
(under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I bemærkninger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret snarest
muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation. Husk desuden at kontrollere,
at du er tilmeldt på den ”rigtige” studieordning –
hvad angår fx Basal humanbiologi og Cellebiologi.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamens-
tilmeldinger uden underskrift. Disse blanketter skal
underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 3115 eksamenstilmeldinger (ud af i alt 6903
eksamenstilmeldinger) på WWW/SEB. Disse tilmel-
dinger kan også ses på samme WWW-adresse (klik på
”vis tilmeldinger”) og de samme lister, som de ”al-
mindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret, se i
resultatregistret om dine kurser er godkendt m.m.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret v/
Michael Sørensen

Styrende organer

Studievejledning
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS SEPTEMBER 2002 ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og

studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2002 fredag den 1. marts. Kun
ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og
blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på,
at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,

kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor
at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2002 i dette
semester.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

STUDIET
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ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?
Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.
Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og retti-
digt) til det ønskede semesters undervisning.
Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk
FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også

muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende se-
mester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2002!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).
Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2002 skal du ansøge nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret fredag 27. september 2002.

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I OG OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2001 er følgende:
OSVAL I - fredag den  1. marts 2002
OSVAL II - torsdag den 28. februar 2002

BØRNETILSKUD TIL UDDANNEL-
SESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for stude-
rende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.
Tildkuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr for enlige og
150.000 for par.
Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres ud-
betalingerne for de følgende kvartaler.
Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:
www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 9
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Tir 26/2 10 – 11 11 - 14 Lone Emilie Rasmussen International vejleder
Ons 27/2 15 – 16 16 – 19 Gordon Jehu
Tor 28/2 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt
Fre 1/3 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard
TRÆFFETIDER UGE 10
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Man 4/3 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen
Tir 5/3 10 – 11 11 - 14 Lone Emilie Rasmussen International vejleder
Ons 6/3 15 – 16 16 – 19 Gordon Jehu
Tor 7/3 9 – 10 10 – 15 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt
Fre 8/3 15 – 16 12 – 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

Connie Holm tlf. 35 32 70 93 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

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

STUDIET
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Fase I
ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…

… at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
… at få spørgsmålene på engelsk
… at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2002 er:
OSVAL I - fredag den  1. marts 2002.

DISSEKTIONSTUR 2002
Facts:
Afrejse: omkring d. 30. juni

Hjemkomst: omkring d. 30 juli

Informationsmøde: d. 5 marts kl. 18.00 i FADLs mødelokale (KBH)

Indhold: ca. 2½ uges dissektion fordelt over de fire første uger, en lille uge i Prag,
samt en lille uges trekkingtur i Hohe Tatra-bjergene i Slovakiet samt diverse
endagsture til bl.a. Wien.
Prisen: Med alt inkluderet undtagen kost beløber sig til omkring 5000 kr med
forbehold for ændringer.

Turen er et fantisk tilbud til alle der deltager i anatomiundervisning, samt
ældre studerende der vil have genopfrisket deres kundskaber i makroskopisk
anatomi. Det eneste krav er at man er medicinstuderende, men det er også en
fordel at have leveren i behold og være frisk på lidt af hvert...

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

Fase II
FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i forårs-
semesteret 2002 er:
OSVAL II - torsdag den 28. februar 2002.

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 afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Studietilbud
FORSKNINGSUDDANNELSE:
MOLEKYLÆRBIOLOGI, GENER
OG SYGDOM.
Vi beskæftiger os med arvelighed af store befolknings-
sygdomme som astma, kronisk obstruktiv lunge-
sygdom, brystkræft, tarmkræft, blodprop i hjertet,
slagtilfælde og hypertension. Hertil har vi indsamlet
DNA på ca. 15.000 raske og syge danskere, og vi har
de sidste 5 år lavet forskning på allerhøjeste interna-
tionale niveau.

Du tilbydes forskningsuddannelse, selvstændigt at
være med til at definere dit forskningsprojekt, dag-
lig vejledning og mulighed for at præsentere dine
resultater i Danmark og udlandet. OSVAL II opgave
kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er
der mulighed for ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet
er en fordel, men ikke en forudsætning. Du vil kunne
lære laboratorieteknikker som PCR, DNA
sekventering og DNA chip teknologi samt statistik.
Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og
engelsk, og at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes dels på klinisk biokemisk
afd., Amtssygehuset i Herlev og på klinisk biokemisk
afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 2 le-
dere (undertegnede og overlæge Anne Tybjærg-Han-
sen, Rigshospitalet), 4 post doc studerende (læger/
cand. scient’er med ph.d.), 3 ph.d. studerende (læ-
ger), en kommende ph.d. studerende (læge) og 6 bio-
analytikere. Ud over personlig daglig vejledning til-

bydes du at deltage i ugentlige forskningsmøder for
gruppen.
Hvis du er interesseret heri, er du meget velkommen
til at ringe eller komme forbi til en uformel snak.
Send derudover venligst ansøgning inklusive curricu-
lum vitae med kopi af eksamensbeviser (gymnasium,
HF, lægestudium indtil videre mm). Jeg glæder mig
til at høre fra dig snarest.

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard
Afdelingslæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
KAS Herlev, 2730 Herlev.
Telf.: 4488 3297
Fax: 4488 3311
E-mail: brno@herlevhosp.kbhamt.dk

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.

STUDIET

Studenterpræsten står til rådighed for personlige sam-
taler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet.
Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kristen-
dom.
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LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder forud
for og under fase II studerendes klinikophold på Rigshos-pitalet. LKF ligger i Teilumbygningen, afsnit 5404.
Her ligger også 6 læselokaler som Klinikudvalget Rigshospitalet står for. En stor del af de studerende på
fase II ved sikkert allerede hvor LKF, Klinikudvalget Rigshospitalet og læselokalerne ligger, men næppe
alle ved at der ved udgangen af 2001 skete en del ændringer i åbningsti-derne for LKF og læselokalerne.

Ved udgangen af 2001 blev der indført elektronisk adgangskontrol til læselokalerne. Dette har medført at
der ikke som hidtil sidder en studentervagt til at føre opsyn med læselokalerne og servicere brugere af LKF.
En følge heraf er at det ikke længere er muligt at øve praktiske færdigheder i LKF udover den normale
undervisningstid. Til gengæld er det nu muligt at benytte læselokalerne døgnet rundt! Dette forudsætter
dog at man er i besiddelse af et RH id-kort. Ergo er det også kun studerende som har tilknytning til KRH
som kan lukke sig ind i læselokalerne udenfor Teilum Bygnin-gens normale åbningstid. Teilum bygningen er
lukket i weekender, helligdage samt til hverdag i tidsrummet kl. 17.00-07.45.

Dog bibeholdes LKF’s kursusvirksomhed i aftentimerne. Disse kurser henvender sig til alle på fase II uanset
tilknytning til klinikudvalg. Studerende på fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder eller at
genopfriske disse er meget velkomne til at melde sig til disse kurser.

I foråret 2002 kan LKF tilbyde følgende kurser:

Dato         Tid Emne Åbnes for tilmelding
28.02 16.15-17.45 IV-adgang 13. februar 2002
28.02 18.00-19.30 IV-adgang 13. februar 2002
05.03 16.30-19.00 Genoplivning 13. februar 2002
07.03 16.15-17.45 Kateter 13. februar 2002
07.03 18.00-19.30 Kateter 13. februar 2002
12.03 16.30-19.00 Genoplivning 13. februar 2002
14.03 16.15-17.45 Sutur 13. februar 2002
14.03 18.00-19.30 Sutur 13. februar 2002
19.03 16.30-19.00 Genoplivning 20. februar 2002
21.03 16.15-17.45 IV-adgang 20. februar 2002
21.03 18.00-19.30 IV-adgang 20. februar 2002
04.04 16.30-19.00 Genoplivning 6. marts 2002
09.04 16.15-17.45 Kateter 6. marts 2002
09.04 18.00-19.30 Kateter 6. marts 2002
11.04 16.30-19.00 Genoplivning 13. marts 2002
16.04 16.15-17.45 Sutur 13. marts 2002
16.04 18.00-19.30 Sutur 13. marts 2002

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske ved henvendelse på telefon 35 45 54 04 på hverdage mellem kl.
08.00-15.00. Tilmelding kan også ske ved personlig fremmøde i LKF’s sekretariat i ovenstående tidsrum.
Tilmelding er bindende og udeblivelse uden forudgående afbud vil medføre karantæne for tilmelding til
øvrige kurser i dette se-mester.

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN:

Onsdag den 27. februar, kl. 19.30

Karen Schousboe, medlem af Etisk Råd, taler om
”Det gode, det onde og den virkelig grusomme” -
Hvordan skal vi forholde os til den 11. september?

Aftenen vil bestå af en temagudstjeneste med efter-
følgende foredrag af etnolog og forfatter Karen
Schousboe. Derefter vil der være diskussion og mu-
lighed for at købe øl og vand, samt kaffe.
Hvis du kun ønsker at komme til foredraget, vil der
være indgang ad døren ved kordegne- og præste-
kontoret kl. ca. 20.15.

Sted:
Sct Andreas kirke, Gothersgade 148

OBS!! Hold godt øje med vores hjemmeside! På tors-
dag starter quizzen, hvor du kan vinde en billet til
forestillingen ”Jesus_C_odd_size”

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
www.sund.ku.dk/praest

HAR DU ORD NOK I DIT LIV?
Er der rigeligt med argumenter, logik, forklaringer,
tankerækker og støj?
Kan du bruge en pause fra kravet til at du skal bi-
drage aktivt og komme med begavede svar?
Trænger du til lidt stilhed og en rolig start på ugen?

Hver mandag fra 8.50 – 9.05 er der stille start på
ugen i andagtsrummet lokale 15.2.3 ved siden af
studenterpræstens kontor.

Forløbet består af en kombination af stilhed og mu-
sik, der indgår ikke nogen bekendelsesmæssige ele-
menter og tilbydes derfor til alle,
der har lyst til at være med.

Du kan bare dukke op.

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

STUDENTERKLUBBEN

IMCC er værter for lang fredagsbar på fredag, så kom ned og støt
deres projekt.
Man kan medbringe en enkelt gæst på sit studiekort ligesom sidst.

Desværre er der en del mennesker der har mistet diverse jakker,
mobiltelefoner, pengepunge m.m.
Det er selvfølgelig ikke medicinere der står for tyverierne, men alle
de triste typer som besøger fredagsbaren fra andre studier, det er
klart………..
Eftersom vi går ud fra at det bliver svært at påkalde disse
menneskers dårlige samvittighed i en grad der bevirker
tilbagelevering af effekterne, vil vi opfordre folk til at tænke over,
hvad de tager på og med af tøj og ejendele i fredagsbaren.

AT KØBE SIG TIL EN GOD
SAMVITTIGHED...

I de seneste uger har Panum være overklistret
med farvestrålende plakater, der beder én om at
hjælpe fattige indiske børn med at få en uddan-
nelse. 50 kr. om måneden koster det.....Ja, det
kan lyde af lidt, men når man kun får 3600 kr.
smidt i hovedet om måneden, så er det ikke så lidt
endda. Et hurtigt regnestykke viser, at det drejer
sig om næsten 1,4% af ens månedlige
indkomst....Bare tænk på hvad man får for 50 kr.
....2x dagens ret i kantinen.....2x sol i Consul
Sol....tur/retur til Glostrup fra Nørreport.....5x van
Oosten på ”Klør Dame”, før kl. 12. .... En billet til
Post- og Telemuseet.... Ja, og vi kunne blive ved.
Ikke nok med det, man skal også SELV tilmelde
sig....Ja, som om man havde tid til det, det er jo
ikke fordi, man ikke har andre aftaler....Og nemt
har de jo ikke gjort det: Man skal først finde en
computer, der virker – og den skal oven i købet
have adgang til internettet....Så skal man klikke
sig ind på www.3om1.dk, hvor man skal skrive
HELE sit navn og sin adresse, og så skal man
trykke enter...Eller også skal man finde en af disse
3om1 foldere, udfylde den, og så støve hele Panum
rundt for at finde IMCC kontoret i bygning 9.2.2,
lige ved siden af MDB salen, og smide blanketten
i den hvide postkasse... Så får man tilsendt en
Betalingsservice tilmelding, som man så OGSÅ skal
udfylde....og først derefter kører det af sig selv...

Kisser 502 og Peter 606

D
e
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a
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KVINDELIGE FORSØGSPER-
SONER SØGES
Hvordan forbrænder kvinder fedt i forhold til
mænd?

I forbindelse med et studie, som har til hensigt
at undersøge, hvorfor kvinder forbrænder fedt i
højere grad end mænd søges moderat trænede
kvinder.

Du:
· Er kvinde mellem 20 og 35 år
· Har regelmæssig menstruation
· Tager ikke P-Piller
· Er ikke-ryger
· Er motionist eller fysisk aktiv et par

gange om ugen
· Er interesseret i din kost og villig til at

registrere denne i en periode
· Er interesseret i at deltage i et studie,
der indebærer måling af maximal iltoptagelse
(kondital), undersøgelse af insulinfølsomhed, be-
stemmelse af fedtprocent, udtagelse af blod- og
vævsprøver samt diskussion af din kost-
sammensætning

Honorar gives

For nærmere information kontakt venligst:

Maja Thiele
Tlf: 46974122 eller 35321615
Email: msthiele@ifi.ku.dk
Afdeling for Human Fysiologi
August Krogh Instituttet
Universitetsparken 13, 2. sal
2100 København Ø

LÆSEMAKKER  SØGES
til biokemi-examen til sommer 2002 ( 6sem.)
Henvendelse til Maj-Brit tlf. 20-601519 ell. 39-
610609

STUDENTERGÅRDEN

Fra omkring 1. juli 2002 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.380 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengø-
ring af fællesarealer. Der er adgang til fælles-
køkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På væ-
relserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møble-
ment i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside.
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest  tirsdag 2.
april 2002 kl. 12,00.

TO TURNUSPLADSER I HS
HAVES
med start pr. 1/9 2002. Vi overvejer at afvikle
turnus i Jylland. Vi kan kontaktes på TLF:
28709645 eller 86209606.

TUTOR I BIOKEMI OG FYSIO-
LOGI SØGES…..KONTANT
AFREGNING !!!
Kan du dit 6. semesterstof i biokemi og fysiologi
og kan du lære fra dig, har du muligheden for at
tjene nogle penge i den ”rigtige” farve.
- Ring og lad os snakke forløbet og beløbet igen-
nem.

Martin  -  23601113.

DANSK SELSKAB FOR PSYKO-
SOCIAL MEDICIN
Temamøde

Alternativ behandling i Danmark
Hvor står vi – og hvorfor?

Ifølge nye tal fra Statens Institut for Folkesund-
hed er der i Danmark en stigende brug af alter-
nativ behandling, hvilket bl.a. har ført til, at
politikerne har afsat penge på finansloven til
udforskning af dette område. Dansk Selskab for
Psykosocial Medicin vil være med helt fremme
og har derfor inviteret to oplægsholdere til at
diskutere dette ”hotte” og kontroversielle emne!

Niels Viggo Hansen er ansat på Videns- og Forsk-
ningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
og vil i sit oplæg give en status for centerets
arbejde, mens Karen Ellen Spannow, antropo-
log, vil anlægge et samfundsmæssigt perspektiv
på alternativ behandling.

———————————————————————

Oplægsholder Niels Viggo Hansen (NVH),
Cand.mag. i filosofi og fysik, ph.d.

I foredraget vil NVH først forsøge at give et
overblik over feltet ”alternativ behandling”:
Hvordan det afgrænses indefra og udefra, hvilke
behandlingstyper der er udbredte, og hvordan et
typisk behandlingsforløb konkret udfolder sig.
Dernæst vil NVH gennemgå nogle af de forskel-
ligartede forskningsindsatser der hidtil er gjort
på området, og de aktuelle projekter i ViFAB’s
regi. NVH vil lægge op til en diskussion af hvor-
dan de særlige metodemæssige problemer hånd-
teres, og håber at kunne benytte lejligheden til
både at hente inspiration til dette arbejde og
invitere interesserede til at indgå i  samarbejde
mhp. formuleringen af gode forskningsprojekter.

———————————————————————

Oplægsholder Karen Ellen Spannow (KES), An-
tropolog, ph.d, projektkoordinator.

I oplægget søges det indkredset på hvilke måder
den øgede brug af alternative ydelser hænger
sammen med andre udviklingstræk og
kontemporære sociokulturelle forhold. Således
afsøges blandt andet betydningen af økonomiske
forhold, individualismens indflydelse, følger af
autoritetsløshed og vidensrelativisme, konse-
kvenserne af nye familieformer og globaliserin-
gen, der bringer os tættere på andre kulturelt
betingede sygdomsforklaringer.
Derudover vil oplægget berøre hvordan det poli-
tiske system forholder sig til brugen af alterna-
tive ydelser. Der er en tendens til at sundheds-
spørgsmål bliver omdrejningspunktet i den poli-
tiske debat og det har hidtil medført et uhen-
sigtsmæssigt fokus på behandling, der også er en
fordel for den alternative sektor, som i meget
beskedent omfang handler om præventive ind-
satser og slet ikke beskæftiger sig med public
health.

———————————————————————

Tid : Tirsdag d. 12. marts 2002 kl. 13-16
Sted : Kræftens Bekæmpelse, lokale 4.2,
Strandboulevarden 49, København Ø
Alle interesserede er velkomne.

FODBOLD PÅ PANUM!
Det danske Glanshold søger nye spillere

Panum SK alias Glansholdet er en fodboldklub,
som blev stiftet på Panum i 1993 af medicin-
studerende. I dag er vi en skønsom blanding af
læger og medicinstuderende, der deler interes-
sen i fodbold og en enkelt kølig eller to efter
kampen. Vi er tilmeldt DAIs fodboldturnering,
træner en gang om ugen og spiller typisk kamp i
weekenden. Grundet naturlig afgang står vi nu
og mangler ca. 5-6 nye spillere. Er du interesse-
ret i at spille fodbold, bedes du derfor møde op
hos undertegnede lørdag den 16/3 klokken 18 og
møde resten af klubben. Bagefter drikker vi nok
en vase. Tjek i øvrigt vores hjemmeside på
www.glansholdet.dk.

MVH
Thomas ”il presidente” Birk
Tlf: 35 81 12 34
Balders Plads 3, 1. th.
2200 Kbh N

MEDICINSTUDERENDE SØGES
TIL FORSKNINGSPROJEKT.

Vi forsøger at forstå, hvorfor børn af diabetiske
mødre har øget risiko for at udvikle hjertesygdom
umiddelbart efter fødslen. I den forbindelse vil
vi gerne undersøge dannelsen af proteiner, der
er ansvarlige for fedttransporten over placenta
og ændringer i reguleringen af disse hos diabeti-
ske kvinder.

Vi søger derfor en studerende til at indgå som
scholarstipendiat i vores forskningsteam af læ-
ger, biokemikere og bioanalytikere. Vi interes-
serer os bl.a. for regulering af
lipoproteinproduktion i hjertet og aterosklerose
hos mus og mennesker.  Vi kan tilbyde grundig
og omhyggelig oplæring i nogle af de nyeste
molekylærbiologiske teknikker. Du vil bliver
ansvarlig for dit eget projekt, men vil anvende
teknikker og problemstillinger, der er fælles for
gruppens medarbejdere.

Du skal helst have færdiggjort 1.del af medicin-
studiet.  Vi tænker os at projektet og ansøgnin-
ger kan forberedes i løbet af foråret og at du
derefter arbejder fuld tid som scolarstipendiat i
et år fra juli 2002.

For yderligere oplysninger kontakt:

klinisk assistent Marie L. Lindegaard
Klinisk biokemisk afdeling
Rigshospitalet
Tlf: 3545 3946/ 3545 4157
E-mail: mlindegaard@rh.dk

eller

1.reservelæge Lars Bo Nielsen
Klinisk biokemisk afdeling
Rigshospitalet
Tlf: 3545 2304

Annoncer
ANNONCER
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Amdi til pigerne

AFHENTNING AF
GLEMTE BØGER OG
PENGE FRA
BOGMARKEDET
Traditionen tro ligger vi stadigvæk inde med
nogle penge og bøger, som gerne må finde deres
rette ejer. Så hvis du har glemt tiderne for udle-
vering eller din kvittering, må du gerne rette
henvendelse til mig:

22775977
eller
schaefer@mdb.ku.dk

Christopher Schäfer, bogmarkedetsansvarlig

”KRISTEN HELBREDELSE II”
Som debaten om kristen helbredelse blev mere
og mere intens og aftenens klimax nærmede sig,
slog klokken mange, og aftenen var slut…
Vi er nogle der synes, at dabaten i sidste uge
(ons 20/2, arrangeret af GIM og Studenter-
præsten),  endte lidt for brat. Derfor kunne vi
godt tænke os, at fortsætte diskussionen om kri-
sten helbredelse, Gud, tro og alternativ behand-
ling.
Synes du det lyder spændende, så mød op ons
den 6/3 kl 18.00 i den Lille mødesal, til en
uformel og afslappet diskussion.
Mvh Linda

        André

HAR DU MISTET DIT ARVEDE
SØLVARMBÅND FOR CA. ET
HAVLT ÅR SIDEN?

I Informationen ligger der et sølvarmbånd med
10 led og 11 indgraverede navne. Armbåndet har
ligget der i ca. et halvt år uden henvendelser fra
ejeren. Hvis du kan genkende beskrivelsen og vil
have dit armbånd tilbage skal du bare henvende
dig i informationen og fortælle hvilke navne, der
er indgraveret i armbåndet.

For informationen
Nikolaj Bak

Fadl
KONTINGENTBETALING
VIA BETALINGSSERVICE
I januar måned år 2002  har alle medlemmer  fået
nyt medlemsnummer, dette har desværre betydet,
at kontingentopkrævningen for perioden l. februar –
31. juli år 2002, kr. 750,00 ikke kan betales via
BetalingsService, da de respektive banker ikke ved
besked med hensyn til det nye medlemsnummer.

Er du tilmeldt BetalingsService skal du blot
smide det udsendte girokort i skraldespanden
og glemme alt om betalingsdatoen den 1. marts
år 2002. Sekretariatet vil sørge for at kontingen-
tet igen bliver trukket fra din bankkonto. I skri-
vende stund, kender vi ikke betalingsdatoen, da
vi først skal sende nye manuelle oplysninger til
BetalingsService.

Vi beklager fejlen

Hilsen fra FADL’s sekretariat

B-DAG
Fredag d. 22. marts kl. 11-15

B=

Barrikader & Bannere?
Bureaukrater?
Bungy Jump?

Body Breathing?
Bikeracing?

B-film?
Bøn?

Ballet?
Ba-bu?

Bacardi?
Bækkenkoger?

Bruttoindkomst?

www.m
ok

.in
fo

SEMESTERSTARTFEST
Lørdag d. 02.03.02 bydes der traditionen
tro op til semesterstartfest i
studenterklubben.

Indgang: Efter kl. 22.00
Pris: 40 spir

Find brostenene frem;
grib fat i elefanthuen;
puds dine kampstøvler,
da festens tema er:

Nørrebronx

Billetter kan købes tirsdag og torsdag i
klubben efter kl. 15.00. Overskydende
billetter sælges hele fredag i klubben.

ANNONCER & INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 8 18/2-24/2 2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 11 11 16 13 14 16 20 103
Udækkede vagter 0 0 0 0 1 0 4 5 4,9

Aften 15-23
Bestilte vagter 26 25 25 23 25 29 33 186
Udækkede vagter 0 0 0 0 2 0 0 2 1,1

Nat 23-07
Bestilte vagter 25 21 21 24 26 25 32 174
Udækkede vagter 2 0 4 1 0 0 0 7 4,0

Bestilt i alt 62 57 62 60 65 72 85 463
Udækket i alt 2 0 4 1 3 0 4 14 3,0
Dæknings-% 96,8 100,0 93,5 98,3 95,4 100,0 95,3 97,0

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/SPV-FLYVERHOLD - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 - 10/9  2001 – 16/9-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Planlagt VT 0 15 15 15 15 15 15 15 105

2001 67 3 3 3 3 3 3 3 21
2002 69 0 0 0 0 0 2 3 5
2003 64 3 3 3 3 1 0 3 16
2005 59 3 3 3 3 3 3 3 21
2008 86 0 0 0 0 2 3 3 8

Planlagt SPV 0 3 3 3 3 3 3 3 21
SPV 1502 0 3 3 3 3 3 3 3 21

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

Medicinsk faglige
konsulent

Brian Bjørn
Kan kontaktes på tlf: 3524 5402

email: bb@fadl.dk

Åbningstider i
Ekspeditionen

For telefonisk henvendelse
35378800 tast 2 eller 5

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

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

enten pr. brev, telefon eller email.

FADL'S HOSPITALSOVERSIGT
- KAN I HUSKE DEN, VENNER?

I nærmest fordums tid havde vi den til at finde ud til og
rundt på alle hospitaler i og omkring København, ja
selv så fjerne steder som Holbæk og Næstved kunne
være med.

Den burde genopstå, gennemrevideret og praktisk,
sådan at opdateringer hvert halve år bliver en over-
kommelig opgave. Så alle vagttagere er godt hjulpet
på vej til arbejde. Og med oplysninger om forskellige
afdelingers arbejdsområder, så man har en ide om,
hvad man tager ud til ved siden af "sin egen patient".
Men oversigten kommer jo ikke af sig selv! Vagt-
bureauet arbejder med mange projekter i øjeblikket, og
derfor er dette ønske ikke blevet realiseret endnu.

Kan du lave den? Har du erfaring fra mange arbejds-
pladser? Eller bare flair for at samle de nødvendige
oplysninger? Kan du sætte dem læsevenligt op, og
indeksere oplysningerne? Kan du måske endda lave
en version til placering på vores hjemmeside samti-
dig?

Så kontakt sundhedsfaglig konsulent Brian Bjørn på
Vagtbureauet, tlf.nr.: 3524 5402 eller e-mail bb@fadl.dk
- så hjælpes vi ad med at genoplive FADL's hospitals-
oversigt.

NYT FRA VAGTBUREAUET

Så er vinderene af FADL's skiturskonkurrence fundet.
De heldige vindere blev:

Kolja Kvist,
Sune Räder,
Morten Hamrabyrgi,
Jesper Revsholm,
Esben Hansen,
Sara Rønlen,
Brian Sohrabi,
Michael Martinez,
David Benjamin Jensen,
Alexander Tetzlaff.

Turen går som tidligere nævnt til Serra Chevalier i
Frankrig og foregår i uge 11. Vagtbureauet håber på en
god tur for deltagerne - uden åbne benbrud o.l., da vi
gerne skal have nogle friske vagttagere tilbage.

Som det fremgår af statistikken, fortsætter
vagtbestillingernes himmelflugt, hvilket glæder os
meget, men samtidig sætter større pres på Vagt-
afdelingen. Vi beklager, hvis vi til tider lyder "lidt"
stressede - det er bestemt ikke tilsigtet, og vi vil
forsøge med ekstra bemanding i den kommende pe-
riode, for at kunne servicere både jer og kunderne
optimalt.

I kan nu skrive jer op til 3 vagtperioder af op til 5
vagter pr. periode, indenfor den næste måned/ minus
én dag. I kan ringe ind og blive skrevet op i tidsrummet
mellem klokken 8.30 og 23.00. Chancevagter kan i
ligeledes ringe ind på fra klokken 8.30 - og det er til
hele det næste døgn. I behøver altså ikke længere
ringe på forskellige tider til h.h.v. aften-, nat- og dag-
vagter, men kan ringe på det hele fra 8.30. Hvis i ved,
at i kan tage chancevagter i en længere periode, skal
i blot oplyse dette ved chanceopskrivning. Vi vil så
forsøge at finde en vagt til jer, når den almindelige
opskrivningsliste er tømt.

Vi får stadig gode ideer fra jer - og det vil vi gerne blive
ved med. Har i derfor ideer til hvordan vi kan gøre
Vagtbureauet bedre, så send dem til ideer@fadl.dk - vi
sender dig så et svar tilbage og går videre med ideen,
hvis den er brugbar.

Mange hilsner fra Vagtbureauet

VAGTBUREAUET
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HOLD 4630 SØGER NYE
VENTILATØRER

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
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 7 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.

Yderligere oplysninger hos holdleder Eja Hilmer, e-
mail: emhilmer12@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Mandag den 04.03.02 kl. 12:00 til
Vagtbureauet

DET ER DIG VI SØGER!

Vi mangler 4 kompetente holdkollegaer på
Hæmodialysehold    4202 i Herlev

Har du lyst til:
· Mere selvstændighed på dine vagter
· Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
· Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
· At være sikker på at få dine vagter, når de er

planlagt
· At blive en rasende dygtig kliniker, med bred

medicinsk/nefrologisk viden
· At blive en haj til at stikke og omgang med

CVK'er
· At være fri for nattevagter.

Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på Her-
levs Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt
vagter i ferierne.
Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen
og på holdet, der består af stud.med'er på 7. til 12.se-
mester.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det.
Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på "førtids-
pension" og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-
3 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejer-
sker.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30

Lørdag    7.30-15.00 og
søndag 15.00-22.30.
Krav:
· 150 VT-timer
· fase II, afsluttet 6.semester
· bestået farmakologi indenfor 1 år
· 8 vagter/mdr.
Oplæring:
· 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/

student.
· Opstart: Den 1. marts 2002.

Ansættelsessamtaler:På afdelingen

Ansøgningsfrist:     Torsdag den 28. februar 2002 til
Vagtbureauet

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann, tlf.nr.: 3886 2201 eller 5190 1001.

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

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
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

afdelinger.
· 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 kon

tinuerlig hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede
nævnte ting der hører til arbejdet på en intensiv afde-
ling - såsom psysisk observation, personlig pleje af
patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende
procedurer, opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus
meget, meget mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der

dispenseres fra, forudsat relevant tidl. ar
bejde.

· 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 sygeplejer
ske).

Oplæring :
· Februar/Marts 2002

Vagtstart :
· Hurtigst muligt efter endt oplæring - eller ef

ter aftale

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være på Vagtbureauet

mandag den 04.03.02 kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..

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.

VENTILATØRER TIL
HJEMMEHOLD I SVENDBORG

I samarbejde med FADL's Vagtbureau i Odense søges
et antal ventilatører til nyt hjemmehold i Svendborg.
Holdet tilknyttes pr. 1. marts plejen af en 13-årig
trakeotomeret dreng med Hallervorden-Spatz-syndrom
(se: http://www.hssa.org/).

Ventilatørerne skal dække vagter alle ugens dage i
tidsrummet 16-08 (bortset fra hver anden weekend);
arbejdet kommer til at ske i tæt samarbejde med pa-
tientens personlige hjælpere, der er til stede døgnet
rundt. Hjælperne er oplært i sugning, men har ikke den
nødvendige indsigt i respiratoriske problemer til selv-
stændigt at kunne varetage plejen. Desuden forekom-
mer plejeopgaver, der kræver to personer. Hjælpere
og ventilatører kommer til at arbejde sammen som
ligeværdige parter.

Efter aftale med Svendborg Sygehus vil københavn-
ske ventilatører skulle arbejde mindst tre dage i træk
for at reducere transportomkostningerne; der vil være
mulighed for overnatning på vagtværelse på Svend-
borg Sygehus. Vagtbureauet er naturligvis behjælpelig
med oplysninger om relevante fradragssatser i den
forbindelse.

Kvalifikationskrav:
·Ventilatør
·Mindst 150 timer vt-timer (ventilatører med mindst 50
vt-timer vil blive tilbudt oplæring på Svendborg Syge-
hus og opfordres derfor til at søge)
·Ansøgere med hjemmeholdserfaring vil blive fore-
trukket

Hvis du vil vide mere om holdet, inden du søger, er du
velkommen til at kontakte sundhedsfaglig konsulent
Brian Bjørn på bb@fadl.dk.

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt. Ansøgnin-
gen skal være skriftlig og begrundet (ikke blot den
tidligere anvendte blanket); ansøgere vil skulle deltage
i en ansættelsessamtale på Vagtbureauet.

FASTHOLD 4408 PÅ RH2093
Søger 4-5 nye ventilatører til ind-
supplering pr. 1 april.
Vi har været på afd. 2093 i snart 1½ år, og indgår som
en del af det faste personale på afd.  Afdelingen har
primært neurokirurgiske intensivpatienter, samt i
hverdagene opvågningspatienter.

Vi dækker aften/nat i hverdage, og dag/aften i week-
enderne. Vi indgår som en sygeplejerske/sosu og vore
arbejdsopgaver er primært monitorering, ventilatorpleje
samt forefaldende spv-arbejde.

Vi forventer at du:

- har 200 VT timer
- sidst i marts kan sætte 5-6 timer af en week-
end til undervisning i afdelingens PDM system (elek-
tronisk kardex)
- kan tage mindst 4 vagter pr. måned
- kan deltage i holdmøde 13. marts

Arbejdet er lærerigt - læger og personale er ikke bange
for at lære fra sig - og du får en enestående mulighed
for at finde rundt på en intensiv afd., samt ikke mindst
en intensiv patient…
På afd. forventes det, at man indgår aktivt i arbejdet
- vagterne er således MEGET langt fra de typiske VT-
flyverholdsvagter….

Sidste frist 10 marts til vagtbureauet

Spørgsmål til holdleder Jeanette på 36457471

VAGTBUREAUET
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LANDMINER PÅ PANUM!

Gå ikke glip af Landminedagen på Panum, som vil
finde sted onsdag den 13. marts!
Kom til udstilling i kantinen fra kl. 10 til kl. 15 og til
et spænende foredrag i Henrik Dam auditoriet.
Foredragsholderne er:
Svend Michael Olsen; Folkekirkens Nødhjælp
Klaus Jakobsen; Danish Demining Group
Søren Kromann Jensen; Krigskirurg

Vi glæder os til at se jer!

SCORP – en undergruppe i IMCC

TAG PÅ EXCHANGEOPHOLD TIL
SOMMER!

Et exchangeophold er en brændende mulighed for at
opleve andre kulturer på en studierelevant og billig
måde.

Hvis du vil af sted til sommer, kan du stadig nå at
søge. Vi har nogle få pladser tilbage som både kan
udnyttes til sommer og i resten af 2002:
3 i Japan
3 i Østrig
1 i Taiwan
7 i Israel (også for præklinikere)

Et exchangeophold er af en måneds varighed, hvor
du deltager i arbejdet på en hospitalsafdeling i det
pågældende land. Det er lærerigt, studierelevant og
en fantastisk måde at opleve andre kulturer på tæt
hold. –Og det er tilmed billigt: 1 måneds ophold
incl. kost og logi koster kun 1150 kr.
Går du og mangler lidt motivation til studierne, et
friskt pust eller er du bare rejselysten og nysgerrig,
så grib chancen og tag af sted. Slæb læsemakkeren
med til Østrig, få indblik i den østlige sygdoms-
opfattelse i Taiwan eller prøv for en gangs skyld
ægte sushi i Japan.
Hvis du vil af sted til sommer, skal du søge NU! Det
gør du ved at kontakte Heidi på neo@imcc.dk el-
ler tlf. 40 98 97 04 og derefter skrive en ansøgning.
Jeg skal have din ansøgning senest 1. marts dvs. på
fredag, så det skal gå lidt tjept.
Glæder mig til at høre fra jer!

1 MÅNEDS
KLINIKOPHOLD
incl. kost og logi

1150,-

IMCC-exchange

Prøv kræfter med
Japanere
og deres
hospitalsvæsen!

3OM1-QUIZ

Svar på de 10 1/3 spørgsmål i denne quiz om 3om1, Indien, og hint og dette, og vind to flasker rødvin!
Svar afleveres i postkassen ved IMCC-kontoret , lok. 9.2.2 med navn og telefonnummer senest fredag d.
8.marts 2002.

1. Hvad kan man få for en 50’er? ..........................................................................................................

2. I hvilken indisk delstat ligger Calcutta? ............................................................................................

3. Tog A fra Delhi afgår fra perron 7 kl. 07.41 om morgenen en onsdag i august, en dag med høj sol men grå
himmel pga. den tiltagende smog-forurening i og omkring Delhi, og tog B afgår fra Calcutta perron 5 selv
samme onsdag i august kl. 07.53, mens alle de ventende på perronen står i mudder til knæene, og lille
Latifa, der skal til Delhi med sin mor, lige har tabt sin dukke i sølet. Toget, der afgår fra Delhi, er det
daglige eksprestog til Calcutta, hvorfor forsinkelser må påregnes, dog højst op til 15 timer med mindre der
opstår ulykker , der kan henregnes under kategorien katastrofer. Toget, der afgår fra Calcutta, er på trods
af dets fjerne destination, nemlig Delhi, et lokaltog, hvorfor man med sikkerhed er nødt til at tage højde
for forsinkelser. Ved visse afgange – og denne især – kan forsinkelserne være på op til flere dage. Tog A –
altså det fra Delhi – starter rejsen med en gennemsnitshastighed på 40 km/t i timen, dog kun de første 5
timer, hvorefter det de næste 7 timer en nede på en gennemsnitshastighed på 32,5 km/t, da der ved en af
de mindre landsbyer på strækningen blev afholdt festival med et langt optog med dans og sang, som
krydsede jernbanen lige foran toget. Resten af rejsen var der ingen store forsinkelser og gennemsnitsha-
stigheden nåede op på 37 km/t. Tog B var som sagt et lokaltog, og mange mennesker skulle af og på ved
hver eneste station, især fordi dette tidlige tog var det mest praktiske at tage for de handlende, der skulle
på markeder og sælge deres varer. Dette gjorde, at det hele vejen holdt en gennemsnitshastighed på 23 km/
t, bortset fra den første time, hvor der endnu ikke var helt så mange passagerer, så her var hastigheden 29
km/t. Hvis togene havde retning mod hinanden, hvad tid forlod tog B så perronen i
Calcutta?.......................................................................

4. Hvor mange patter har en hellig ko? ................................................................................................

5. Hvad er klokken nu? ........................................................................................................................

6. Hvor mange gange skal en turban rundt om hovedet?......................................................................

7. Hvad er klokken nu i Calcutta, Indien?..............................................................................................

8. Hvad får man, hvis man beder om en kola i West Bengal, Indien?
En koalabjørn......... En karamel........ En sodavand....... En banan..........

9. Hvordan ser Indiens flag ud? .........................................................................................................

10. Hvilken farve har køleskabet på IMCC-kontoret, lok. 9.2.4?.........................................................

10 1/3.  E _      _ e _     _ e _ _     a _     _ æ _ _     3 _ _ 1 ? (udfyld og svar eventuelt)........................

SCORE PRÆSENTERER:

4 uger i det dejlige Kroatien med SCORE er lig med
spændende relevant forskning og masser af sociale
og kulturelle oplevelser.

Et af de mulige projekter omhandler identificering
af situationer og medicinering under graviditeten,
som kan have en kort- eller langvarig effekt på bar-
net, men som kan undgås ved en anden tilgang til
problemet.

For dig betyder det bl.a. oplæring i overvågnings-
metoder, perinatal medicin og ultra-lydsanalyser.
Du vil ligeledes assistere lægen ved diverse klini-
ske undersøgelser.

NB: Vi har kontrakter med Slovenien, Kroatien, Ca-
talonien, Brasilien, Italien og Holland.

Spørgsmål? Kontakt: nore@imcc.dk
(1 måned koster 1700kr. Incl kost og logi!)

SCORE PRÆSENTERER:

4 uger i det dejlige Kroatien med SCORE er lig med
spændende relevant forskning og masser af sociale
og kulturelle oplevelser.

Et af de mulige projekter omhandler identificering
af situationer og medicinering under graviditeten,
som kan have en kort- eller langvarig effekt på bar-
net, men som kan undgås ved en anden tilgang til
problemet.

For dig betyder det bl.a. oplæring i overvågnings-
metoder, perinatal medicin og ultra-lydsanalyser. Du
vil ligeledes assistere lægen ved diverse kliniske un-
dersøgelser.

Lyder dette -  intensiv pleje af neonatale børn og
indføring i tilgang til højrisiko graviditeter, som no-
get for dig, er dette projektet du skal søge.

Hvis dette ikke lige falder i din smag, men forskning
gør, så tjek et af de andre spændende projekter på
www.imfsa.net/public

NB: Vi har kontrakter med Slovenien, Kroatien, Ca-
talonien, Brasilien, Italien og Holland.

Spørgsmål? Kontakt: nore@imcc.dk
(1 måned koster 1700kr. Incl kost og logi!)

IMCC
INDRE ORGANER
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PANUMS
FRILUFTFORENING
Arrangerer dette forårs semester masser af
frilufts aktiviteter, på plakaten er :
Lystfiskeri fra kyst og kutter, Lerdue-skydning,
sejlads på Øresund mm.

Vi har åbent i vores lokale for medlemmer samt
interesserede hver Mandag fra kl. 12–15 samt
Torsdag og Fredag fra kl. 14-16
Lok. Nr. 27035  /  tlf. nr. 35327035

SÆT X I DIN KALENDER
Kristne Medicinere
Program forår 2002

27. Februar. (Onsdag) kl 19.30 – 22.00
16. Marts. (lørdag) Et heldagsarrangement med bl.a.
input fra lægemissionærer.
24. April. (onsdag) 19.30 – 22.00 ”Menneske først –
læge så” oplæg ved psykiater Jørgen Due Madsen.
23. Maj. (torsdag) 19.30-22.00. Erfaringer fra de før-
ste år som læge – desuden samtale/diskussion om
abortproblematikken. Oplæg ved læge Else Iversen.

Alle arrangementerne vil blive annonceret i MOK,
når de nærmer sig. Nu har du datoerne for hvornår
det sker – VI SES.
Evt. ? kontakt: Jonas Astrup, hold 602, jka@ofir.dk
eller 38 87 23 09 / 25 34 42 82

VELKOMMEN TIL KRISTNE MEDI-
CINERE I DAG (27 FEB.) KL 19:30
HOS LINDA NILSSON, ELLEHØJ
12,2.SAL, HELLERUP.
Er du ny på Panum skal du være specielt velkommen
– ellers håber vi at mange af jer kommer.
Evt. ? kontakt: Jonas Astrup, hold 602, jka@ofir.dk
eller 38 87 23 09 / 25 34 42 82

EFFEKTIV SYGDOMS-
FOREBYGGELSE

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 Tran-
scendental 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 fore-
bygge 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 fornøje-
ligt 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 organis-
men 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 kon-
centrationsevne, forbedrede akademiske evner, større
energi, mere effektivitet og øget velbefindende.
Kroppen bliver regenereret og forynget ‹ forandrin-
ger, som resulterer i større energi, vitalitet og hand-
lekraft.  På denne måde forebygger Transcendental
Meditation sygdom ved samtidigt at fremme sund-
heden.  Det er almindeligt, at mediterende har en
varmere atmosfære omkring sig;  de handler natur-
ligt mere positivt i en social sammenhæng.

Videnskabelig Forskning
Transcendental Meditation er særdeles vel-
dokumenteret.  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 Me-
ditation genopretter den naturlige balance i sind,
krop, adfærd og omgivelser.  Undersøgelserne viser,
at mediterende har langt færre lægebesøg og færre
hospitalsindlæggelser end normalbefolkningen.  Des-
uden viser forskningen, at blodtryk normaliseres,
stresshormoner reduceres, 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 hjertekar-
sygdomme (angina pectoris), astma, insomnia, aller-
gier, stamning, blodsukker problemer, vægt-
problemer, 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
Meditation 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 Transcen-
dental Meditation på følgende foredrag:

Tirs. d. 5. marts, Valby, Medborgerhuset, lokale 4,
Valgårdsvej 4, kl. 18-20, fri entré

Tors. d. 7. marts, Farum, Kulturhuset, Stavnsholtvej
3, kl. 18-20, entré 40 kr

Man. d. 11. marts, Ballerup, Tapeten, mødelokale A,
Magleparken 5, kl. 18 - 20, fri entré

Tirs.d. 12. marts, Christianshavns Beboerhus,
Dronningensgade 34, kl. 18-20, entré 40 kr

Ons. d. 13. marts, Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 6
i kælderen, kl 18-20, entré 40 kr

Tors. d. 14. marts, Frederiksberg Medborgerhus,
Danasvej 30B, kl. 18 - 20, fri entré

Søn. d. 17. marts, Rungsted Kyst, Fritidshuset, Ve-
stre Stationsvej 12, kl. 14-16, entré 40 kr

Info: henvendelse til læge Henrik Vestergård
Tlf. 20 20 77 87

LANG FREDAGS BAR
FORTSÆTTER...

Fredag d. 1. Marts vil der efter
fredags bar i Klubben blive spillet
vinyl plader fra 70érne og
80érne i PAF Lokalet.

Åbent fra kl. 22.30 til …

Gæstemedlemskort sælges i
døren til 20,-

Kortet ved siden af viser
hvordan du finder vores
lokale

MÅNEDSMØDE
6 marts kl. 16.00 i FADL´s mødelokale

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Nye retningslinier for avanceret hjertestop

behandling
3. Metodekursus 14 marts
4. 22 marts
5. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin,
anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at
deltage og høre mere om SATS. Medlems-
kontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer, som ude-
lukkende er for medlemmer.

Basisgrupper
INDRE ORGANER
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Billy tvinges til at gå til boksning af sin far, selvom han er en
elendig slagsbror. En dag, da den arme dreng er til træning, ser han,
at de i lokalet ved siden af danser ballet. Billy lader sig overtale til
at deltage af balletlærerindens datter. Da Billys far opdager sønnens
„umandige“ interesse, bliver han rasende, og Billy bliver
korporligt fjernet fra øvelokalet. Men lærerinden, der har set Billys
talent, giver ikke op.

PROGRAM
FORÅRET 2002

28/2 Billy Elliot
7/3 90'er fest! Pretty woman & Die Hard
14/3 Jalla Jalla
21/3 Chocolat
4/4 Bennys badekar
11/4 Maraton (5 film hele natten)
18/4 Enemy at the gates
25/4 Klassiker: Apocalypse Now REDUX
2/5 Tema: Hukommelse: Memento & Pi
16/5 Skæv film
23/5 The Gift

HUSK VORES FEST d. 7/3 !! (Se forsiden)

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

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

Torsdag den 28. februar
klokken 20.00

Billy Elliot

Anmelderen skrev:
"Det er modigt at gå i kast med et emne som drenge og ballet, for
det kunne let blive en enten nedladende eller helt forherligende
omgang. Heldigvis mestrer instruktøren den hårfine grænse
mellem troværdighed og dramatik, og filmen er gribende og
vedkommende. Det handler jo ikke bare om en drengs ballet-
drømme, men om alle menneskers drømme. Billy Elliot er en af
årets allerbedste film."

Har du også altid drømt om at bestemme
handlingen i en lægeroman?
Så har du chancen nu. Det er ved at være
sidste chance for at deltage i STUD
MED´s store lægeroman føljeton - del 2, hvor
DU bestemmer handlingen.
Tag fat i det sidste nummer af STUD MED,
læs Franfurt Krankenhaus og skriv
din gribende fortsættelse af livets gang på det
verdenskendte hospital.
Dit indlæg skal være os i hænde senest 15.
marts på studmed@fadl.dk.
Bedste indlæg vinder en lækker præmie.

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 6 • 27. februar 2002 • I denne uge redigeret af Helene Hvidman.

Det Medicinske Studenterråd

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail:  msr@studmed.ku.dk

Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Referat af MSR-møde
Tirdag den 12/2-02

Til stede: Simon (9.sem), Bjarke (6.sem), Kir-
stine (4.sem), Christina (3.sem), Louise (5.Sem),
Ditte (5.sem), Urfan (5.sem) , Thomas J (8.sem),
Stine (3.sem), Sune (9.sem), Bue (11.sem), Tho-
mas E. (7.sem), Christian J. (9.sem.).

1. Valg af dirigent og referant
Simon valgtes til dirigent og Helene som refe-
rent.

2. Valg til udvalg
Udvalg under Studienævnet for Medicin
1.semesterudvalg: Helene Hvidman og (Bo Bie-
ring-Sørensen)
2. semesterudvalg: Kirstine Fossar Fabritius og
Christina Jensen-Dahm
3. semesterudvalg: Louise Rasmussen og (Gry
Jenstrup og Michael Hejmadi)
4. semesterudvalg: Caroline Nielsen og (Tho-
mas Juul Sørensen)
5. semesterudvalg: Bo Biering-Sørensen
6.-9. Semesterudvalg: Thomas Juul Sørensen,
Christoffer Schaeffer og Sune Damgård
10. semesterudvalg:  Thomas Erstad
11. semesterudvalg: Ikke besat
12. semesterudvalg: Ikke besat
Følgegruppen: Simon Serbian
Dispensationsudvalget: Bue Juvik og Lene
Krenk
Evalueringsudvalget: Henrik Højgaard
Frederiksen og Katrine Bakke Iversen
Koordinationsudvalget: Bjarke Hansen
Kvalitetsudviklingudvalget: evt Klara Naver
VKO-udvalg: ikke besat
International udvalg: Ikke besat
Ruskursus-udvalg: Ditte Marie Skovgaard Chri-
stensen og Bue Juvik
OSVAL-udvalg:evt. Caroline Nielsen og
Christianne Eickhoff
Pædagogisk arbejdesgruppe: Bo Biering-Søren-
sen
Udvalg under fakultetsrådet (udpeges via sund-
rådet)
Fysisk udvalg: C.Jeppesen, S.Serbian (supple-
ant)
Arbejdsmiljøudvalget: Christianne Eickhoff og
Christine Lequime
Øvrige Udvalg
Universitetsbogladens bestyrelse: Bue Juvik og
Michael Hejmadi
MOK’s bestyrelse: Lasse Theis Krogsbøll og Hen-
rik Frederiksen
Faglig dag: Hvert år har alle semestre en ske-
mafri dag i løbet af efteråret, som kan anvendes
til at afholde faglig dag. Er nogen interesseret i
at udnytte denne mulighed for at stable et større
arrangement på benene, vil vi gerne høre fra
jer.
Rektors uddannelsesudvalg: Simon Serbian
Sundkoo.: Simon Serbian

3. Embryologi
Simon og Helene var til 3.sem HR-møde man
den 11/2-02. Sidste 3. semester fik mulighed for
at udskyde embryologi til august. Studienævnet
har ikke vedtaget noget for det nuværende 3.
Semester, og da der ikke er foretaget justerin-
ger i forhold til efterårets semester, vil MSR
arbejde for, at de studerende på det nuværende
3. semester ligeledes får mulighed for at ud-
skyde embryologien til august.
Vi vil desuden arbejde for at de studerende får
skriftlig materiale om kravene til niveauet på 3.
semester svarende til det communicé, som for-
rige 3. semester modtog i december.
Der vil bliver afholdt en midtvejsevaluering på
3. semester for at følge, hvordan det går set i
forhold til sidste semester.

4. Skemalægning  på 4. Semester
Skemaerne på 4. semester er ikke i overens-
stemmelse med de gældende skemalægnings-
principper for den nye studieordningen. Der kan
desværre ikke ændres noget for forårs-
semestret, men MSR vil sikrer, at det ændres
for næste 4. semester. Thomas Juul Sørensen
vil forsøge at indkalde 4. Semesterudvalget.
Der er overvejelser om at skemalægningen læg-
ges under studienævnet.

5. Spoteksamen efter 4. semester
Før jul besluttede MSR, at vi ikke ønsker en
spot efter 4. sem., men da studienævnet ikke
har truffet beslutning herom, tog vi emnet op til
diskussion igen. Det skyldes også, at vi står over-
for en lignende problematik i forbindelse med
eksamen efter 5. semester. Bjarke talte varmt
for at bibeholde spotten, men generelt var der
enighed om at der ikke er grundlag for en spot
efter 4. sem. Vi mener, man vil kunne teste
anatomien som en integreret del af den skrift-
lige eksamen Argumenterne herfor er:1) at
anatomien udgør en begrænset en del af
semestrets pensum, og vil få alt for stor vægt,
hvis der afholdes en spot eksamen.
2) at en spot eksamen i traditionel forstand ikke
tester, det vi mener er relevant, men derimod
den studerendes evne til at memorere under
tidspres.
3) at spotten ved en mundtlig eksamen har en
berettigelse, idet den sikrer bredden til eksa-
men. Der er imidlertid ikke samme nødvendig-
hed ved en skriftlig eksamen

4) at mikroskopering allerede er blevet testet
både efter 2 og 3.semester
Vi er altså fortsat imod spot efter 4. semester.
Der udfærdiges et dokument, der redegøre for
grundlaget for vores beslutning, som kan tages
med på næstkommende studienævnsmøde.
Alternative forslag, der måtte blive sat på dags-
ordenen i studienævnet, vil vi naturligvis be-
handle – på lige fod med andre forslag.

5½. Kontoret
Der er blevet ryddet op og flyttet rundt på kon-
toret – ros til de arbejdsomme sjæle. Det blev
vedtaget, at udlånsgruppen alene råder over
kontoret i tidsrummet 14-16 hver mandag.
Det blev desuden vedtaget at holde lokalet røg-
frit.

6. meddelelser
Nyt fra semestrene:
-2. semesters HR har nedsat et tentamens
evaluerings/klage-udvalg. Det blev påpeget, at
det skal rettes mod kursusledelse og studienævn
evt. kan det ske gennem MSR.-regi.
-5. semester er sidste semester på den gamle
studieordning, hvilket indebærer visse kompli-
kationer. Der mangler tilstrækkelig informa-
tion om overgangsordninger fra gammel til ny
studieordning. Desuden er svarene på de stu-
derendes spørgsmål fra administration og studie-
vejledning ikke overensstemmende. Det er helt
uacceptabelt. Det foreslås, at der laves en pjece
til studievejledningen, så de er inde i sagerne.

Underskriftsindsamling:
Underskriftindsamling mod nedskæringer på
universitet, der kan få betydning for næste fi-
nanslov. Skriv under elektronisk på
www.fsr.ku.dk

Øvrige
Der er møde i forenede studenterråd torsdag
den 14/2-02. Der afholdes parlamentarisk semi-
nar den 19-21. April 2002. Prisen for seminaret
er 150 kr.

Evt.
Dermatologi er fjernet fra 9. semester. Beslut-
ningen blev truffet i studienævnet før jul tilsy-
neladende på baggrund af almen kritik af kur-
set, samt plads og penge mangel. De studerende
får således kun faget på 10. semester.

Har du skrevet under?
Besøg Forenede Studenterråds
hjemmeside og skriv under på, at
besparelser på vores uddannelser er
en stor misforståelse!

www.fsr.ku.dk

INDRE ORGANER
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Kom og mærk Østens Mystik

Fredag d. 1. marts i Klubben

Kom og få et barn!
...og husk at I kan være 2om1 studiekort.

• Indisk musik og dans
kl. 17.00.

• Indisk Chai
• Indian Hour med

Bom-Lassi
Kali Drinks
3om1 drinks

• Loungehjørne med
vandpibe

• Billedshow fra
Calcutta


