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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: SCORP - IMCC

Onsdag:
MOK nr 18, årgang 34 udkommer
Møde i SATS 16.00 FADL´s mødelokale

Torsdag:
Filmklubfest: Die Hard & Pretty Woman.
Husk at købe billet i tide

Fredag:
17.00 HG-weekendafrejse

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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SUNDHED GENNEM TAL
OG MUSIK
Det er indlysende, at et godt helbred er grundlaget
for alle de andre g1reder livet kan give os; derfor vil
jeg gerne i dette kapitel stille forskellige forslag til
opretholdelsen af et godt helbred.
Hvert tal repræsenterer en bestemt del af kroppen.
Den dag i måneden på hvilken du er født giver en
ledetråd til den fysiske tilstand og hjælper dig til at
få kendskab til dit helbred, din styrke og dine svag-
heder.

Tallet 1
Svarer til hoved og lunger. Med mange 1’ere i nav-
net, er der ofte en tendens til mindreværdskomplek-
ser og med sygdom som følge deraf, måske fordi man
ikke får lejlighed til at gøre brug af sine oprindelige
tanker og ideer. For 1’erne er øvelser med dybe
indåndinger velegnede, ja endog væsentlige for suc-
ces. Husk, hvis du lægger tallene fra din fødselsdato
sammen, at 1’erne ikke kun er de mennesker, som er
født den første dag i måneden, men også de, som er
født den 28. eller et hvilket som helst tal, der kan
reduceres til 1, f.eks.
2+8 = 10 = 1. Reducer derfor altid din fødselsdato til
et encifret tal.

Tallet 2
Svarer til nervesystemet, hjernen og solar plexus.
Det fysiske legeme er sensitivt og modtageligt for
indtryk og påvirkes derfor let af Støj, strenge vilkår
og uheldige associationer; hvis vedkommende er
meget sårbar, kan det føre til sygdom eller et gene-
relt dårligt helbred. Det er meget vigtigt at holde
diæt og ligeledes vil hvileperioder og afslappelse i
rolige omgivelser være nyttige.

Tallet 3
Svarer til halsen, tungen, strubehovedet og
taleorganerne. Mange 3’ere bliver syge på grund af
emotionelle forstyrrelser, en følelse af manglende
popularitet og en tendens til at bekymre sig om sig
selv. Det tilrådes 3’eme at oparbejde en mindre pes-
simistisk indstilling til livet og at bekymre sig
mindre om, hvad andre tænker om dem.

Tallet 4
Svarer til maven, højre arm og højre side af over-
kroppen. Fed mad bør undgås, da den forårsager et
forhøjet blodtryk og overvægt. Ganske vist er 4’eme
et af de mest udholdende af tallene, men endog deres
udholdenhed kan slippe op ved lang tids hårdt ar-
bejde og bekymringer. 4’eme bør undgå at
tage sig selv og livet for højtideligt, da det kan føre
til en mangel på energi og kredsløbsproblemer.

Tallet 5
Svarer til leveren, galdeblæren, ven-
stre arm og venstre side af overkrop-
pen. Mange mennesker født på en 5’te
dag bliver overaktive, rastløse, indre
utilfredse og det giver nervøse spæn-
dinger, 5’s banesår; dette forstyrrer hele det fysiske
samspil. 5’erne er udsat for uheld og fysiske skader,
der omfatter langvarig rekreation.

Tallet 6
Svarer til hjertet, blodet og huden. For 6’erne vil
hjerteproblemer sandsynligvis være organiske, men
de pludselige hjerteanfald som så ofte finder sted i
dag hører mere til 4. og 5. Huslige problemer, børns
anliggender og en mangel på kærlighed har en ten-
dens til at udløse kroniske tilstande hos mangen en
6’er, som har brug for en god planlægning af deres
huslige affærer og må tage hensyn til en diæt.

Tallet 7
Svarer til milten, de hvide blodlegemer og det sym-
patiske nervesystem. De er generelt kræsne menne-
sker og det er nødvendigt, at de er kritiske med
hensyn til en diæt, og ligeså er det fornødent med
afslappende perioder og at slippe fri for et alt for
officielt liv. Ofte giver en undertrykkelse af
sindsbevægelserne og følelserne et dårligt fysisk hel-
bred. Den nedre venstre side af kroppen og venstre
ben bliver tit påvirket.

Tallet 8
Svarer til tyktarmen, øjnene og tarmene. Nervøs,
dårlig fordøjelse, nervøs hovedpine og mavesår stam-
mer fra en overaktiv og intens levemåde; ambitio-
nerne presser ofte for hårdt. Af alle tallene har 8 den
største udholdenhed og evnen til hurtigt at blive
kureret. Sport og afslappelse holder kroppen sund.

Tallet 9
Svarer til nyrerne og kønsorganerne, ligeledes til
sygdomme, som på grund af eftergivenhed og forkert
levemade, er vanskelige at diagnosticere. Alkohol og
narkotiske midler er tabu for 9’erne. Et godt helbred
er bl.a. afhængigt af, at man ikke er for sårbar eller
lever i en drømmeverden. 9’ernes
undvigelsestendenser fører ofte til deres undergang.

Hvert tal har sin karakteristiske farve, alt efter dets
vibrationsgrad og ethvert af tallene markerer styrke
og svagheder, således, at du med lidt omhu hjælper
til at bevare dit helbred.

Tal Tilsvarende farve
1 Rød
2 Orange
3 Gul
4 Grøn
5 Blå
6 Indigo
7 Purpur/Violet
8 Opal
9 Karmin

Det bør bemærkes, at tallet 9 er alle farverne, idet
det indeholder alle andre farver. Ved at benytte
farvekoden ovenfor kan du analysere dit navn og
opdage din farvevibrations-kode. Karakterens prin-
cipielle betydning i forhold til tallene er:

Vibration Tal Betydning
Rød 1 Kærlighed og viljestyrke
Orange 2 Opbygning og glæde
Gul 3 Forstandsmæssig styrke
Grøn 4 Selvkontrol
Blå 5 Tro og forhåbning
Indigo 6 Integrering (fuldstændig-

gørelse)
Purpur 7 Transmutation af ønsker/

lyster
Opal 8 Livsforståelse
Karmin 9 Medfølelse

Tallenes forhold til bogstaverne er:
Tal Bogstaver
1 AJS
2 BKT
3 CLU
4 DMV
5 ENW
6 FOX
7 GPY
8 HQZ
9 IR

God fornøjelse
MVH/MOK-redaktionen

POLITIETS MANGLENDE VILJE�
Efter grundig research har MOK-redaktionen fundet frem til et anonymt offer for politiets
manglende vilje til at hjælpe den uskyldige mønster-borger i det københavnske natteliv. Dette er
historien om et groft overfald af værste kaliber.
Offeret ”Tusindbenet” (anonymiseret af red.) oplevede for en måneds tid siden at blive overfaldet
og berøvet på Nytorv. Den maskerede overfaldsmand benyttede en cykel under, hvad der bedst
kan betegnes som et menneskeligt rambuk-tyveri. Tusindbenet kom gående hjem fra en stille og
rolig bytur med Pinsekirkens medlemmer. Med sig bar han en doggy-bag fyldt med lækkerier, som
han havde købt i dyre domme på den nærliggende McD efter MEGET lang kø’ståen. Glæden og
smilet blev dog brat og voldeligt fjernet fra Tusindbenet, da overfaldsmanden cyklede ind i ham
med cykelstyret som rambuk. Tusindbenet er stud.med. og har siden hen selv konstateret varige
mén efter hændelsen. Overfaldsmanden flygtede på cyklen. Alt dette er jo i sig selv ganske
forfærdeligt og horribelt, men affæren skulle snart tage en drejning til det groteske.
10 m fra gerningsstedet holdt to patruljevogne fra det ellers hæderskronede Københavns Politi og
observerede seancen. Tusindbenet søgte straks hjælp hos lovens magt, men kun for at opdage
tjenestemanden skrige af grin over overfaldet. Tusindbenet opfordrede selvfølgelig politiet til at
aflægge rapport, hvilket der dog også blev – så de andre basser på stationen kunne få et billigt
grin!
Der er oprettet en støttefond til fordel for Tusindbenet i håb om homøopatisk behandling i
Düsseldorf.

MOK-red/Drews

Leder

1, 2, 3 og 4
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Styrende Organer
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
folkeregisteradressen
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

REFERAT KRH
Referat af møde i Klinikudvalget Rigshospitalet, d.
24. januar 2002 kl. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, lektor Kjeld Lyngborg,
lektor Folmer Elling, prof. Olaf Paulson, stud. med.
Anne-Marie Glargaard (11. sem), Henrik Løvendahl
Svendsen (9.sem), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Louise Honoré.
Fraværende:
Prof. Knut Aspegren, overlæge Henrik Permin, lek-
tor Viggo Jønsson, overlæge Helle Aggernæs,  lektor
Henrik Arendrup, Peter Plomgaard (13. sem.), stud.
med. Katrine Bagge Iversen (12. sem.), stud. med.
Morten Vester-Andersen (10. sem.), stud. med.
Fataima Shah (9.sem.), stud. med.  Per Lehnert
(8.sem), stud. med. Jacob Aaquist Johansen (8.sem/
RAS), sekretær Annette Petersen.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Viggo Jønsson ønsker at trække sig fra klinikudvalget.
Tak til Viggo Jønsson for mange gode år og hyggeligt
samvær i klinikudvalget. På sigt ønkser formanden
også at overdrage sin post. Som tidligere luftet er
det ved at være tid til opstillingsmøde hos lærere-
præsentanter i klinikudvalget. Dato, hvor interesse-
rede kan henvende sig, findes snarligt.
Lægelig direktør Helle Ulrichsen har spurgt hvem
der har besluttet at studerende ikke skal tilbydes
vaccination mod hepatitis B. Fra juridisk sekretariat
har vi fået oplyst at Rigshospitalet følger vejlednin-
gen fra Sundhedsstyrelsen – hvor det udelukkende er
fastansat personale, som tilbydes vaccination. Så vidt
vi er orienteret tilbydes studerende på Roskilde,
Næstved og Hillerød sygehus vaccination, som ko-
ster 3x162 kr. Sekretariatet sender brev til Helle
Ulrichsen.
Patologerne kan oplyse at præparater med kendt
hepatitis ikke bliver brugt i studenterundervisning,
samt at brug af mundmasker ved friske præparater
er at skyde langt over mål. Det påpeges over for
patologerne at deres retningslinjer skal være klare
jvf. sag om tuberkulose præparat. Hertil oplyses det
at retningslinjer hos patologer er i overensstemmelse
med epidemiologisk afdeling.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Poul Jaszczak fratræder sin stilling som studieleder.
5. Meddelelser fra sekretariatet
Annette Petersen er tiltrådt som ny sekretær i se-
kretariatet pr. 1. januar 2002. Velkommen.
På 7. semester er 2 hold på Rigshospitalet ikke ble-
vet oprettet. 24 studerende skal på Køge.
På 7. semester er der er uvished om hvor mange
ændringer, der vil komme, da sygeeksamenerne for
afslutning af fase I endnu ikke er rettet. På 9. seme-
ster er der overbooket med 1 pr. hold, 10. og 11.
semester har ingen overbookninger, på 12. semester

er et hold blevet nedlagt og på 13. semester er der
overbooket med 1 pr hold, dog et hold med 2. Pro-
gnose for næste semester ser ikke bedre ud mht.
overbookninger. Der er utilfredshed blandt undervi-
serne med overbookning. Det er studienævnet, som
pålægger klinikudvalgene at der skal overbookes for
at få plads til de studerende, som er berettiget en
holdplads. Brev ang. utilfredshed sendes til studie-
nævnet.
Der er sendt brev til RAS og RASK med opfordring
om at lærerepræsentantgruppen i Klinikudvalget
udvides med en repræsentant fra RAS/RASK og en
suppleant fra modsatte.
Kaffeautomat er blevet sat op og der arbejdes nu på
at få bestilt produkter hjem og beslutte den endelige
pris. Foreløbig vil kaffe + te koste 3 kr. og kakao 4-
5 kr. Automaten kan ikke give penge tilbage.
Stilling som studentersekretær vil blive slået op i
Mok, da nuværende studentersekretær ønsker at dele
stillingen med en anden studerende.
6. Meddelelser fra semestrene
10. sem.: Evalueringer for efterår 2001 er samlet.
Generelt er der tilfredshed med undervisningen, dog
må der tages hensyn til lille svarprocent. Målet med
PBL-undervisning opnås kun svarende til middel ifølge
svarene, den generelle holdning er at det er dårligt
placeret på et semester med sansefag.
7. Mødedatoer F2002
Følgende datoer aftales:
28. februar 2002,
4. april 2002,
2. maj 2002,
13. juni 2002,
22. august 2002.
8. Evt.
Intet til dette punkt.
KAGE: Henrik L. Svendsen tager kage med på mø-
det den 28. februar 2002.
Referent: Studentersekretær Louise Honoré

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

STUDIET
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Studievejledningen
JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!
Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nettet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!

Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

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

Undervisnings- og eksamensafvikling efter gammel studieordning  
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und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret 
eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning 
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer 
i form eller indhold 
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 10
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Tir 5/3 10 – 11 11 - 14 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Ons 6/3 15 – 16 16 – 19 Gordon Jehu

Tor 7/3 09 – 10 10 – 15 Camilla Götzsche International vejleder
15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt

Fre 8/3 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

TRÆFFETIDER UGE 11
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Man 11/3 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 12/3 08  – 09 09 – 15 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Ons 13/3 15 – 16 16 – 19 Gordon Jehu

Tor 14/3 09 – 10 10 – 15 Camilla Götzsche International vejleder
15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt

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

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
OSVAL I FORSIDER
Fredag den 1. marts 2001 udløb afleveringsfristen
for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

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

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER FORÅRET 2002
Opgave 1, der er en individuel opgave, blev udleve-
ret ved forelæsningen onsdag den 27. februar. Opga-
ven kan  afhentes  på Afd. f. Med. Viden. (Panum
byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor
lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres den 3.april til
din eksaminatorielærer.

M.v.h. Kirsten Kjær.

OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for for-
sider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

OSVAL II
Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.
OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces' faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.
Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde "mærkede" emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.

Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.
Den undervisningsfri periode på 10. semester er i
forårssemesteret 2002 placeret således:
Mandag 6. maj 2002 – fredag 28. juni 2002.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i
forårssemestret 2002 placeret således:
Mandag 20. maj 2002 – fredag 28. juni 2002.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.

STUDIET
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Studietilbud
BILLIG SOMMERFERIE!

Vil du vandre i bjergene i Spanien, lære russisk i
Rusland, eller på badeferie i Italien?
AEGEE er en international studenterforening, som
arrangerer sommeruniversiteter i hele Europa. Hvert
år arrangeres over 80 forskellige sommeruniversiteter
med vidt forskellige temaer i en lang række lande -
sidste år sendte AEGEE-København mere end 70
studerende til andre byer i Europa.
Sommeruniversiteterne arrangeres af studerende for
studerende og koster typisk 120 euro. Deltagergeby-
ret dækker logi, kursusudgifter og ofte flere ekskur-
sioner. Kost er delvist inkluderet, men prisen er
excl. rejse til og fra den by, sommeruniversitetet
afholdes i. Du kan se nærmere på de enkelte sommer-
universiteter på www.karl.aegee.org vælg Events.

Information og tilmelding foregår i Studenterhuset,
Købmagergade 52, d. 13/3 kl. 18, d. 19/3 kl. 16 og 18
samt d. 4/4 kl. 17 og 19. For at kunne søge om
deltagelse i et af de mange sommeruniversiteter
skal du være medlem af AEGEE-København (150 kr.
årligt) og betale et ansøgningsgebyr på 30 kr.

Bemærk, at det kun er ovenstående tre dage, du har
mulighed for at aflevere din ansøgning, og at medlems-
kontingent og ansøgningsgebyr skal betales kontant.

AEGEE-København er en lokal afdeling af AEGEE
(Association des États Généraux des Étudiants de
l'Europe). AEGEE er en upolitisk europæisk
studenterforening, der har til formål at fremme sam-
arbejde, kommunikation og integration mellem unge
europæere. AEGEE er åben for alle studerende på
videregående uddannelser og har lokalafdelinger i
220 europæiske byer og i alt 17.000 medlemmer.

Vil du vide mere om AEGEE-København, så kig på
vores hjemmeside: www.aegee.ku.dk Har du spørgs-
mål, kan du e-maile til cphsu@mail.dk.

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
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

Annoncer
FOREDRAG I
 PSYKOANALYTISK DEBAT
”En dans på gloser”

Foredragsholder: Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thomsen er en af Danmarks førende
lyrikere. Han vil præsenter nogle tanker om kun-
stens væsen, form og essens. Hans foredrag er
delvist inspireret af Hanna Segals artikel ”A
Psychoanalytical Approach to Aesthetics” Int.J.
Psycho-Anal. 33,196-207

Tid og Sted: Fredag den 22. marts 2002, kl.
16.00 – 17.30, Københavns
Universitet, Hovedbygningen Vor Frue Plads,
auditorium 1

Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.

Nærmere oplysninger hos:
Friederike Unger
e-mail: F.Unger@mail.tele.dk
eller
Telefon: 45 41 10 20

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
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NY TYPE PRÆVENTION FOR
RASKE KVINDER
AFPRØVNING AF VAGINAL-
RINGEN
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 Charlotte Wilken Jensen
Foreningen Sex og Samfund
Antikonceptionsklinik
Skindergade 28 A, 2.
1159 København K
Tlf.: 38163427 eller 26223859
E-mail: cwj@dadlnet.dk
Overlæge Kresten R. Petersen
Tlf: 48296462
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk

KENDER DU DINE
BASISGRUPPER ?

-�Foreningen Af Dovne Læger?�
-�Giv Ingen Medicin?�

-�Mange Flere Fordomme?�
-�Meget Stærkt Relaxerende�

-�Seriøst Tænkende Universitets
Dengsers Klub?�

-�Studerende I Forklædning?�
-�Specielt Trænede Under Druk

Medicinere?�
-�Passive Alkohol Forbugere?�

-�Pis Under Compression?�
-�Mystiske Onsdags Kommentarer?�

-�Immigrants Must Cooperate
Completely?�

-�Sæt Altid Tingene på Spidsen?�
-�Rampelyset Er Vores Yndling?�

-�Specielt Intensiv Muskel Styrke?�
-�Pharmacologic Compliance

Required?�
-�Oral Fase?�

B-dag
Fredag d. 22. marts

kl. 11.00 - 15.00
B = Basisgrupper!

STRESSEDE HJERNER

I forbindelse med HjerneUgen 2002 inviterer
HjerneForum til tre gratis arrangementer.

Åbningsmøde
Mandag d. 11. marts vil dr. med. Peter Lund
Madsen afsløre, om kvinder er mere stressede
end mænd. Overlæge dr. med. Bo Netterstrøm
fortæller om arbejde og stress, mens professor,
dr. med. Niels Juel Christensen fortæller om
stress-hormoner.

Åbningsmødet finder sted:
Mandag d. 11. marts, kl. 16.00 - 18.00
Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet
Blegdamsvej 3, 2200 København N

Foredrag om stress og hvordan man
reagerer på stress
Mandag den 11.marts, kl.19-21, i Lundsgaard
Auditoriet, Panum Instituttet holder
neuropsykologen, Mats Lekander, Institutionen
för klinisk neurovetenskap, Psykologisektionen,
Karolinska sjukhuset, Stockholm, Foredraget:
“Stress and the immune system: from adaption
to maladaption.”
Foredraget er på engelsk.
Mødet er åbent for alle interesserede.

Rundvisning på Panum Instituttet
Lørdag d. 16. marts i tidsrummet 9.00 - 15.00
kan du få lejlighed til at se en af Europas bedste
anatomiske samlinger - det anatomiske museum.
Tilmelding nødvendig til: morten.m@mai.ku.dk
Børn u. 16 år kan ikke deltage.

Mødested: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3,
Kbh. Forhallen.

FADL KALENDER 2002/2003

Igen i år vil FADL lave en gratis studiekalender til alle medlemmer, så det er nu du og din basisgruppe skal melde Jer hvis i er interesserede i en reklameside, har vigtige
datoer der skal fremhæves, eller bare gode forslag til hvordan kalenderen kan gøres bedre.
Der vil i år være en FORSIDE KONKURRENCE. Tegn, mal eller på anden måde kreer dit forslag til hvordan en ægte FADL-kalender forside skal se ud.
Kunstneren bag det vindene forslag vil blive belønnet med et par flasker pamper rødvin a la Farum !!
Sidste indleverings frist for materiale til kalenderen er tirsdag d. 2. april, men jo før jo bedre.
Send det til kalender@fadl.dk eller aflever det på Kredsforeningen byg. 1.2.20.

MEDICINSTUDERENDE I FOR-
SVARET - IGEN!
Siden vores første indlæg blevet bragt den 31. januar
i år, har vi modtaget over 130 tilbagemeldinger fra
interesserede i MEDFOR-projektet.
Tusind tak for det!

Da vi inden vores næste møde med Forsvaret senere
i denne måned gerne vil kunne præsentere endnu
flere tilbagemeldinger, tillader vi os endnu en gang
at bede dig melde tilbage til os, hvis du er interesse-
ret i projektet.

I tidligere udgaver af bladet har vi fortalt om bag-
grunden for MEDFOR-projektet. Derfor skal her blot
kort resumeres, at FADL ønsker at skabe mulighe-
der for, at medicinstuderende kan indgå i forskellige
sanitetsfunktioner i Forsvaret, herunder udsendelse

Fadl

 

i internationale missioner (ned til 3 måneder ad gan-
gen) undervisning og tjeneste på infirmerier (syges-
tuer på kaserner) i Danmark. Dertil kommer også
nogle mere specielle funktioner.

Det vil forudsættes, at man som minimum har gen-
nemført FADL's SPV-kursus samt supplerende mili-
tære kurser, som udarbejdes specielt til dette for-
mål. Der er selvfølgelig tale om lønnet arbejde.
Det er meningen, at de muligheder, som skabes via
dette samarbejde, også skal være åbne for de medi-
cinstuderende, der ikke har aftjent værnepligt, her-
under naturligvis også kvinder.

Hvis du er interesseret og endnu ikke har givet os en
tilbagemelding, må du meget gerne besvare omstå-
ende spørgsmål HURTIGST MULIGT. Husk, at der
ikke er tale om, at du allerede nu binder dig til
noget.

Tak for ulejligheden!

OBS! Tilmelding næste side!

ANNONCER & FADL



9

 
 Universitet: (Odense/Århus/København) 
 
 Studietrin: 
 
 Køn: 
 
 E-mailadresse: 
 
 Har du aftjent værnepligt? (ja/nej) 
  Hvis ja – hvor? (Forsvaret, Beredskabskorpset, militærnægter) 
   Hvis Forsvaret – hvor? (værn, regiment) 
 
 Har du erfaring med militær sanitetstjeneste? (ja/nej) 
  Hvis ja – i hvilken funktion? (sygehjælper, sygepasser, andet) 
 
 Hvilken tilknytning kunne du tænke dig at have til Forsvaret? 
  Deltage i missioner i udlandet? (ja/nej) 
   Hvis ja – hvor længe ad gangen? (3 mdr., 6 mdr., andet) 
  Vikariere på infirmerier i Danmark? (ja/nej) 
  Fungere som instruktør/underviser? (ja/nej) 
  Deltage i øvelser? (ja/nej) 
  Deltage i kurser? (ja/nej) 
  Andet? 
 
 Kunne du senere forestille dig at have tilknytning til Forsvaret som læge? 
  (ja/nej) 
 
 Yderligere kommentarer: 
 
 
 
Send svarene allerede i dag pr. e-mail til medfor@fadl.dk eller som almindelig post til: 
 
  FADL  
  Nørre Allé 32  
  8000 Århus  
  Mrk.: MEDFOR 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til medfor@fadl.dk 
eller kontakte Christopher på tlf. 22 77 59 77 eller Ole på tlf. 86 14 60 85. 
 

FADL's MEDFOR-udvalg 

FADL
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INGEN TRÆFFETIDSSTATISTIK I DENNE UGE! Sundhedsfaglig
Konsulent
Brian Bjørn

Tlf.: 3524 5404
E-mail: bb@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr.
brev, telefon eller

email.

NYT…OG GAMMELT…FRA
VAGTAFDELINGEN.

Da der åbenbart stadig er nogle, som ikke
er klar over de nye opskrivningstider og
muligheder, nye ringetider o.l., vil vi kort
skitsere dem her.

Man kan ringe i tidsrummet mellem klok-
ken 8.30 og 23.00 for at blive skrevet op på
den almindelige opskrivning. Man kan
lave 3 opskrivninger indenfor den næste
måned , minus én dag, og hver opskriv-
ning kan være på ønsker om vagter af op
til 5 dages varighed. Man kan ringe på
chancen til både aften-, nat- og dagvag-
ter, allerede fra klokken 8.30. Man kan
også der oplyse om man kan tage chan-
cer af flere dages varighed. Vi ringer så
tilbage, når den almindelige
opskrivningsliste er tømt. I skal altså IKKE
længere ringe på chancen til aftenvagter
klokken 13.00 og på chancen til nat- og
dagvagter klokken 18.00. Og det betaler
sig at ringe tidligt, da det er betydelig
nemmere at komme igennem til vagt-
afdelingen allerede mellem 8.30 og 9.30,
hvor aftenvagterne på opskrivningen og
rekvirenterne ikke er begyndt at ringe
massivt ind endnu. Samtidig håber vi på
jeres forståelse, når og hvis det hele ”bra-
ger løs” netop når I ringer, og der ikke er
tid til at skrive jer op. I kan så lægge et
telefonnummer, og medarbejderen i vagt-
afdelingen ringer så tilbage, når der bli-
ver et ledigt øjeblik.

Nå I skriver jer op, er det vigtigt for os, at
I fortæller hvilken slags vagter i foretræk-
ker at komme på – samt hvor I gerne vil
hen. Det er nemlig vores opfattelse, at vi
får sendt den rigtige vagttager på den rig-
tige vagt, når han/hun kommer på den
ønskede vagt. Omvendt håber vi på jeres
forståelse, når koblingen ikke lykkes. Det
er jo ikke altid der kommer præcis det
antal psykiatriske og/eller somatiske vag-
ter ind i bestilling, som I gerne vil ud på,
og da er det, at vi må tage udgangspunkt
i den rækkefølge I er skrevet op i. Som en
yderligere service i forhold til jer, er vi
også begyndt at tilbyde at ringe jer op, i
stedet for at I skal ringe ind til os. Vi har
nemlig erfaring for, at I ofte hænger længe
og venter, og det kan være dyrt, når man,
som I ofte gør, ringer fra en mobiltelefon.
Så I kan nu ved opskrivning lægge et tele-
fonnummer, som vi så ringer tilbage på,
når vi har en vagt til Jer. Der bliver stadig
taget forbehold for, hvornår I er skrevet
op, så dem der vælger selv at ringe, kom-
mer ikke foran i køen – hvilket også gæl-
der den modsatte vej. Vi forsøger at give
dem der vælger at ringe ind selv på deres
opskrivning en tidsmæssig ramme, de kan
ringe indenfor, i stedet for et fast klokke-
slæt, der nogle gange ligger midt i en
undervisningstime. Desværre har dette
medført, at alle ringede ind indenfor de
første 5 minutter af tidsrammen, hvilket
lægger vores telefonsystem totalt
ned…hvilket også gælder medarbejderne
i Vagtafdelingen, der tror de har udviklet
en tinitus, når det bliver ved med at ringe

for ørerne. Det er naturligvis svært at
ændre folks vaner og holdninger, men vi
vil stadig gerne forsøge…både når det
gælder os selv og jer. Så fremover, hvis I
skal ringe indenfor en tidsramme, så prøv
at have tillid til, at det hele gå retfærdigt
til…og at i derfor ikke bliver snydt for
vagt, hvis I vælger at ringe i den sidste del
af den tidsmæssige ramme.

I er stadig meget velkomne til at sende os
en mail, hvis I har ideer til hvordan vi kan
blive bedre…eller ris/ros. Mailen kan sen-
des til cc@fadl.dk.

Med venlig hilsen

Vagtbureauet/Vagtafdelingen

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 18.03.02 kl. 12:00 til
Vagtbureauet

VAGTBUREAUET
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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 afdelin-
ger.
At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

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

Oplæring :
Februar/Marts 2002
Vagtstart :
Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale
Ansøgningsfrist :
Ansøgningen skal være på Vagtbureauet mandag den
18.03.02 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 holdmødet,
fantastisk god kondi af den korte cykeltur til Hvidovre
og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer
fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

FASTHOLD 4408 PÅ RH2093
Søger 4-5 nye ventilatører til
indsupplering 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 sy-
stem (elektronisk 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

HOLD 4402
Da en del af vores ventiler er blevet færdige med
studiet, er hold 4402 i gang med et større generations-
skifte Vi søger derfor nye ventilatører til oplæring i
løbet af februar.

- Syntes du at fysiologien var spændende, og
vil du gerne prøve at anvende den i praksis.

- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og
virkningen af  de vigtigste medicin-grupper.

- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”klini-
ske øje”

- Savner du at føle, at du er en del af persona-
let på en afdeling, hvor din tilstedeværelse
både bliver værdsat og taget seriøs.

- Savner du følelsen af et din kompetence bli-
ver ordentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.

Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens

patienter. 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 div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrknings-

prøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at

træne tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behand-

ling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok
til at arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når
der sker noget MEGET spændende et andet sted på
afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første

3 måneder og derefter min. 6 vagter pr.
måned. Efter 1 år er der mulighed for at gå
ned til min. 4 vagter pr. måned.

- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter
med fuld løn.

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:. Ansøgningsblanket fås
og afleveres på vagtbureauet senest man-
dag d. 11/3-02 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd. 4141 torsdag d. 14/3-02 mellem 12:00-
14:00 muligt herefter.

FASTHOLD 4408 PÅ RH2093
Søger 4-5 nye ventilatører til
indsupplering 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 (elektronisk 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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IMCC

BLIV LÆGE FØR TID !

Du har nu en fantastisk mulighed for at blive læge op
til 6 år før tid. Det er slut med gamle gnavne menne-
sker og ulidelige døgnvagter. Alt du vil se er bekym-
rede børn med deres syge enøjede bamser og, hvis
det er rigtigt slemt, afrevne næser!
Vær’ med til at lave et Teddy Bear Hospital – et
hospital for børn og bamser.
Kom til PublicHealth-møde på IMCC’s kontoret (lo-
kale 9.2.2) tirsdag d. 12 marts kl. 16.15 og hør om
det er noget for dig.

Pernille (7. sem - Gentofte) & Christentze (504)

ULANDSGRUPPEN I BOLIVIA OG
GHANA
Så har Ulandsgruppen udtaget nye folk til de næste
udsendelser, og vi byder dem velkommen i gruppen.
Som kommende projektarbejder skal man igennem
en længere men spændende forberedelse med blandt
andet tropekursus, pædagogik-og psykologikursus, 4-
hjulstrækker og mekanikerkursus samt evt. sprog-
timer og en sprogrejse til et eksotisk sted – Alt
sammen betalt af IMCCs Ulandsgruppe.
En udsendelse med Ulandsgruppen er en uddannelse
for livet!
..så tænk over det til næste år. Ansøgningsfristen er
i februar.
Læs mere på www.imcc.dk/uland

Uddrag fra fællesbrev fra San Azurduy,Bolivia:

Den dag jeg var rigtig læge.
En sen aften da jeg var alene hjemme Azurduy ban-
kede en læge ved navn Dr. Benito på vores dør, og
spurgte om jeg kunne hjælpe ham med at tilse og
hente en syg gravid kvinde i Mal Passo. Dette fordi
han var alene på hospitalet og ambulancen var gået
i stykker. Uvidende om områdets geografi, og de på
dette tidspunkt stadig noget haltende spansk-
kundskaber, samt trangen til eventyr og se en vaske-

Familien der alle var omkring hende gjorde af ren
uvidenhed alt det man ikke skal gøre med en patient
i kramper. Jeg fik lagt hende rigtigt, sørgede for
hendes opkast ikke kom ned i lungerne og prøvede at
give hende morfin, men urutineret som jeg er og
hendes hævede arme ben gjorde det umuligt for mig
at ramme en vene. Dr. Benito kom mig heldigvis
kort tid efter til undsætning, fik givet morfin, og
stillede diagnosen eclampsi. Eclampsi er en poten-
tiel fatal tilstand der normalt altid fanges ved de
talrige graviditetsundersøgelser vi har i Danmark,
men her i bjergene udføres der sjældent for-
undersøgelser af gravide kvinder, hvorfor der findes
et utal af eksempler på at både mor og barn dør før
eller under fødslen. Hvis mor og barn skulle have en
chance for at overleve, var vi nød til at få bragt dem
med os tilbage til hospitalet i Azurduy. En båre havde
vi ikke, men nok heller ikke det mest velegnet til de
stejle bjerge. Så opgaven løste vi ved at pakke kvin-
den ind i et stort tæppe ophængt under en lang rafte,
og så skiftes til at slæbe. Tre timer efter nåede vi
frem til bilen på toppen af bjergkammen og efter
endnu to timers udfordring bag rettet ankom vi trætte
og udmattede til hospitalet i Azurduy. Her fik man
eclampsien under kontrol og to dage efter fødte kvin-
den en fin og velskabt lille pige. Dejligt at se det gå
godt, dejligt at være med til at gøre en forskel, det
er nemlig ikke altid sådan. Flere gange har jeg været
ude og hente patienter, der efter kort tid er døde
efter ankomsten til Azurduy, eller undervejs til et
støre hospital. Det er specielt når kirurgi er nødven-
digt for at rede liv, at det lille hospital i Azurduy
kommer til kort. Er kirurgi nødvendigt skal patien-
terne transporteres videre til den noget støre by
Supachui, tre timers kørsel væk eller helt ind Sucre,
hvor turen kan tage helt op til tolv timer afhængig af
årstiden.

Christian

ægte patient, gjorde at jeg resolut svarede ”si,
wamos”. Det gik senere op for mig at Mal Passo
betyder dårlig sti/vej, og man må i særdeleshed sige
at denne bygde lever op til sit navn. Nuvel hvor om
alting er, hoppede vi ind i vores Toyota landcruiser
og kørte af sted ud i mørket, ud i bjergene. Efter ca.
en times kørsel, da vejen stille og roligt fadede over
i et flodleje, fik jeg den første mistanke om hvad Mal
Passo betyder på spansk. For at gøre en lang og
temmelig frygtindgydende køretur på små bjergveje
kort, nåede vi efter 2 timers kørsel frem – troede
jeg. Det viste sig at det kun var køreturen der var
slut, nu skulle vi gå. Efter to timers gang grænsende
til klatring ned af bjerget i månelys nåede vi endelig
frem til den lille jordhytte hvor den syge kvinde lå.
Det vil sige jeg nåede frem, Dr. Benito der selv var
syg med influenza, var sakket en halv time bagud
men havde givet mig direktiver om bare at give
morfin IV, hvis dette var nødvendigt. Synet der mødte
mig da jeg trådte ind i den lille jordhytte, var må jeg
nok indrømme lidt skræmmende. I stearinlysets skær
så jeg en højgravid pige vel en 16 – 17 år, ligge
krummet sammen på gulvet, bevidstløs, midt i et
krampeanfald og med fråden stående ud af munden.

 

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 gennemsnitshastigheden 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?......................................................................

TORSDAGS-HYGGE I SEXEKSPRESSEN
Kære alle nye som ældre. Kom glade til stævnemøde
torsdag d. 7. marts kl. 19 i ”de grønne sofaer” i kantinen
(obs! Nyt sted) – nu med indbagt hygge!
Vi glæder os til at se jer alle – spritnye interesserede er
også velkomne J
Ring til Christina (35340115) eller skriv en mail
(sexekspressen@mdb.ku.dk), hvis du har spørgsmål. Kom
kæk.

LANDMINER PÅ PANUM D. 13.
MARTS
Gå ikke glip af Landminedagen på Panum:
10.00-14.00: Udstilling i kantinen: prøv at krydse et
minefelt, uden at udløse en af de mange skjulte ”mi-
ner”.
16.00-19.00: Kom og hør 3 spændende foredrag i
Henrik Dam auditoriet:
- Militærets brug af landminer og den efterfølgende
minerydningsindsats v. Svend Michael Olsen fra Fol-
kekirkens Nødhjælp
- Landminers socio-økonomiske konsekvenser v. Klaus
Jakobsen fra Danish Demining Group
- De legemlige konsekvenser af brugen af landminer:
krigskirurg Søren Kromann Jensen fortæller om sine
egne oplevelser i arbejdet med mineofre.

Vi glæder os til at se jer.
SCORP

INDRE ORGANER
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TAK FOR EN GOD FRE-BAR...
...og til Tournesol-typerne, der endnu ikke helt ved hvad 3om1 er, så er det IKKE; et sæddonor projekt, heller ikke noget perverst..., ej heller FADL´s nye navn for de tre
sammenlagte vagtbureauer eller bare en undskyldning for at overklistre Panum med kulørte flyers...

3om1 er et sponsorprojekt for indiske børn hvor 3 mennesker betaler sponsoratet for et barn. Således at man betaler 50 kr. om måneden, der går til et indisk barns
uddannelse. Til skeptikerne, der, fornuftigt nok, er bange for at deres penge ikke ender det rigtige sted kan jeg kun sige at fem af os har været nede på projektet og set
de 12 skoler de har åbnet indenfor de sidste 8 år, og mødt mange af de børn der er ved at få en uddannelse takket være sponsorerne. Disse børn ville ikke have fået
undervisning uden deres sponsor. Desuden sender vi folk derned mindst en gang om året, og har lige nu en mand dernede. Foreningen vi samarbejder med i Indien er en
NGO (dvs. en ikke-regerings styret organisation), med revision, der sender regnskab til den indiske stat hvert år. Desuden modtager vi også et regnskab fra foreningen
en gang om året. Dette regnskab er tilgængeligt for alle, det er bare at spørge efter det på IMCC kontoret.

Hvis man har lyst til at sponsorere et barn; skal man bare klikke sig ind på hjemmesiden  www.3om1.dk og klikke på tilmelding. Her kan man så tilmelde sig selv og evt.
de venner man vil dele et sponsorat med. Herefter modtager man et billede og en beskrivelse af det barn man sponsorerer og en BetalingsService tilmelding, derefter kører
det hele af sig selv og du skal ikke foretage dig mere. 2-3 gange om året får du breve fra dit sponsorerede barn, og det er også muligt at tage ned og besøge barnet, hvis
man alligevel er i nabolaget (dvs. i Indien).

Mvh 3om1

Basisgrupper
VELKOMMEN I PUC!
Planlagte aktiviteter 2002
Open Water begynder dykkerkursus, Uge 16 og 17
15/4: teori på panum og svømmehal 21-23
Yderligere teori i løbet af ugen, tid oplyses senere
20/4: svømmehal 12-17
21/4: svømmehal 12-17
22/4: svømmehal 21-23
Yderligere teori i løbet af ugen, tid oplyses senere
26/4: Åbentvandsdyk
27/4: Åbentvandsdyk

Pris: 2600kr. (+indmeldelse og kontingent). Depositum: 600kr., indbetales senest 13/3. Restbeløb indbetales senest 5/4.
Tilmelding ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. opl.: navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie
samt højde, vægt og sko nr. Samtidigt skal indbetales depositum, indmeldelsesgebyr og kontingent.

Dykkertur, destination: Lysekil, Uge18:
Afgang Panum ons. 1/5 kl. 12, hjemkomst sent søn. 5/5. Vi bor i et lejet, dejligt sommerhus. Vi kommer til at dykke mindst 7 gange. Tag med til Sveriges dykkermekka
Lysekil! En superb dykkerlokalitet. Krav for deltagelse: mindst AOW/CMAS** eller højere. Pris:
- 900kr + mad (v. eget udstyr)
- 1100kr + mad (v. leje af flaske)
- 1250kr + mad (v. leje af Reg, BCD og flaske)
- 1500kr +  mad (v. leje af fuldt udstyr)
Depositum: 400kr., indbetales senest 20/3. Restbeløb indbetales senest 19/4. Tilmelding ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. opl.: navn, adresse, e-mail,
telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt højde, vægt og sko nr., hvis du ikke har eget udstyr. Samtidigt skal indbetales
depositum.

Advanced Open Water fortsætter dykkerkursus, Uge 19
4 dage på Kullen i Sydsverige, hvor du bliver en suverænt bedre dykker samtidigt med, at dykningen er pragtfuld. Vi bor i hytter på campingplads og transporterer
os rundt i biler. Afgang Panum tor. 9/5 kl. 08, hjemkomst sent søn. 12/5. Masser af sjove lærerige dyk kombineret med en ”mini-ferie” i den skønne svenske natur. Krav
for deltagelse: OW/CMAS* e.l. Pris: 2600kr. (inkl. transport, logi, dykning, undervisningsmaterialer m.m.) + mad. Depositum: 600kr., indbetales senest 27/3.
Restbeløb indbetales senest 29/4. Tilmelding ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. opl.: navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester,
forventet afslutningsår for studie samt højde, vægt og sko nr. Samtidigt skal indbetales depositum.

Svømmehal, Forår og efterår 2002
Kom og lej, svøm eller spil UV-Rugby hver mandag 21-23 i en dejlig dyb svømmehal! 25m bassin, vipper m.m. Hallen er i foråret åben hver mandag indtil 8/4 inkl. (25/
3 og 1/4 er der dog lukket pga. ferie). Aktiviteten er åben for alle. Og så er det gratis! Addressen er: Tingbjerg skoles svømmehal (lok.64), Skolesiden 2, 2700 Brønshøj.
Cyklen er et dejligt velegnet transportmiddel, når månen skinner fra en klar stjernedækket himmel, mens Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned eller når vejene
er frosset til is...
Evt. spørgsmål stilles til Erik, svømmehalsansvarlig: 51924156

Hvordan bliver man medlem?
Ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. oplysninger: navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie
samt dykkerstatus (certifikattype og grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket). Samtidigt skal indbetales indmeldelsesgebyr og evt. kontingent på nedenstående
konto.

Hvad koster det at være medlem i PUC?
Indmeldelsesgebyr: 50kr (”hvilende medlem”). Kontingent: 350kr/år (”aktivt medlem”)

Hvad kræver det at deltage i PUCs arrangementer og låne udstyr gennem PUC?
Status af ”aktivt medlem”, dvs. man skal blot have betalt kontingent for indeværende år.

Lån af udstyr gennem PUC? Naturligvis... :-) Der er p.t. 4 komplette sæt dykkerudstyr samt 2 ekstra flasker til rådighed, som for et symbolsk beløb udlånes til
medlemmerne. Eneste krav er, at du er ”aktivt medlem”. Lån af et sæt: 50kr/dag, Lån af en flaske: 30kr/dag.

Hvor indbetaler jeg penge til PUC?
Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, turgebyrer m.m. inbetales/overføres til PUCs konto i Skandia Banken. Husk at opgive navn!
Reg. nr.: 6610 - Konto nr.: 1764975

INDRE ORGANER
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Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler. Du kan tale med ham om ensom-
hed, tvivl, præstationsangst, misbrug, stress, og
meget andet. Det behøver ikke at handle om
Gud, tro eller kristendom.

Studenterpræsten kan derudover foretage kirke-
lige 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
semesterprogrammet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkom-
mer ca. en gang om måneden.

Du kan kontakte studenterpræsten
· personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
· telefonisk på 35 32 70 94 el. 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 puste-
rum, ro til eftertanke, en snak med din gud eller
hvad du nu har brug for. Døren er aldrig låst.

PIT UDVÆLGELSESMØDE
Det er snart tid til et af årets vigtigste PIT-
møder. Vi skal fordele pladserne for foråret 2002,
sende breve til de heldige og følge op på de
forrige udsendelser. Så vi mødes i IMCCs lokaler

Mandag d. 11. marts kl. 17

og slutter aftenen med at spise sammen et godt,
hyggeligt sted. Alle PIT'ere og nye interesse-
rede er meget velkomne.

P8N
PRODUCTIONS

PRESENTS
- A Panum Group Project

Har du altid ønsket dig at være grip eller gaffer
så er dette din chance! P8n Produktions er for
alle jer der kunne tænke sig at være med til at
skabe film. Alle er velkomne om dine grunde er
idealistiske eller kapitalistiske. Dette er en frem-
ragende chance til at se hvordan en film bliver
skabt og at være med til at sætte dine ideer på
lærred. Desuden vil vi holde en række workshops
i relaterede kundskaber som manuskript skriv-
ning, samt de mere tekniske aspekter som ka-
mera arbejde.

Vi mødes næste uge for a diskuterer vores kom-
mende projekter.
Onsdag 13 marts kl 16:00 i klubben.

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 hospitalsindlæggelser end normalbefolkningen.  Desuden 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, 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 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 Transcendental
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, Vestre Stationsvej 12, kl. 14-16, entré 40 kr

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

T
il p

igern
e!
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Boganmeldelse
JØRGEN LYNGBYE
DANSK LABORATORIEMEDICIN -
EN HÅNDBOG

Jeg har altid med stor iver gået op i hvilke bøger der
var de bedst egnede, måske derfor blev jeg bedt om
at skrive en boganmeldelse.
Jørgen Lyngbyes håndbog i laboratoriemedicin er
blevet meget rosende anmeldt i ”Danske bio-
analytikere 22/2001” og ”Ugeskrift for læger 2002;
164: 786”.
Efter at have læst og opslået i et par uger er det
svært ikke at komme til at lyde som tv-shoppen, når
man som jeg ”altid” har savnet en opslagsbog for
alskens (i vores krop) molekyler og ioner.
Typisk eksempel på en prøve: Hvad er det nu lige
helt præcis CRP er ?

På 2½ side gennemgås på meget overskuelig og vel-
formuleret vis hvad du kan bruge prøven til, hvordan
du forbereder patienten, referenceintervaller, hvor-
dan resultaterne kan tolkes, tabel over niveau af
CRP ved forskellige tilstande, CRP´s biokemi samt
endelig en litteraturhenvisning (1997-2001). Jeg er
dybt imponeret over hvor meget stof der komprime-
res og medtages uden at virke for opremsende.
Bogen ligger ud med lidt spændende historie om f.eks.
Hippokrates opdagelse af de fire legemsvæsker, som
kan ses, når blod er koaguleret. Dernæst følger et
yderst pædagogisk og komplekst kapitel om hvordan
laboratorieprøver bruges (referenceintervaller, kva-
litet, vurdering, prædiktive værdier, ROC-kurve,
variation). Slutteligt efter hovedkapitlet om klinisk
biokemi (den egentlige opslagsdel)  følger mindre
kapitler om toksikologi, nuklearmedicin, diverse fy-

siologi, udvalgte organ- og systemfunktioner samt
appendikser.
Jeg vil give bogen uforbeholden ros og anbefaling til
alle der som jeg har savnet en opslagsbog i klinisk
biokemi. Bogen kan absolut også anbefales til stati-
stik og databehandling ved OSVAL I og OSVAL II
opgaver, desuden som supplement til fagene: Stati-
stik, biokemi, fysiologi, farmakologi, medicin samt
almen medicin.
Og prisen? – endelig rart med en studentervenlig
pris.
Jørgen Lyngbye
Dansk laboratoriemedicin, en håndbog. 640 sider, kr.
379. Nyt nordisk forlag Arnold Busck.

Anmeldt af Mikkel Vammen Stud. med.

Debat
KÆRE ALLE 4. SEM STUDE-
RENDE OG ANDRE SOM SKAL
UD PÅ SELVARRANGEREDE
PRÆKLINISKE OPHOLD

Vi vil opfordre jer til at læse lektionskatalogets re-
striktioner igennem inden i kommer til at gå i vejen
for os på 7. og 8.sem i vores kliniske ophold. Der står
meget præcist hvilke hospitaler i må tage til i
semestermånederne. Dette er både af hensyn til af-
delingernes læger og sygeplejersker, og til de 7./8.
sem. stud’er der er der i forvejen. Afdelingerne kan

ikke takle så mange studenter ad gangen, de bliver
trætte af studenter i længden. Det vil gå ud over
dem der kommer efter os. Afdelingerne er travle i
forvejen. Tit er der mange nye reservelæger og
turnuslæger i introduktion udover os, og med præ-
klinikere i tillæg, bliver det for mange! I vil forstå
når i selv står i situationen på et senere tidspunkt i
studiet.

Derimod må i gerne tage til disse hospitaler i som-
merferien! Eller vælge et hospital der ikke er nævnt
i lektionskataloget som universitetshospital. Her har

de ofte langt mere overskud og lyst til at have stude-
rende på et tidligere tidspunkt i studiet, da de ikke
har studenter til hverdag. Vores erfaringer er at
man får prøve langt mere, og får derved meget mere
ud af sit ophold, end når man er en af mange på de
hold som klinikudvalget har tildelt en.

Venlig hilsen 8.sem Hillerød
(Anne-Cathrine Bareid Østby)

BILLETSALG:

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
adgang. Filmklubmedlemskab koster 50 kr som

giver adgang til resten af semesterets filmaftener.
Medlemskab og festbilletter kan købes af alle,
altså også dine venner fra forstkandidatstudiet.
Kun adgang med filmklubmedlemskab el. fest-

billet!!

OBS! Der sælges KUN filmklub-
medlemskab/festbillet frem til tors. d. 7/3 kl.

20.07!!

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

Torsdag den 7. marts
klokken 20.00

90'er fest

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!U cant touch this - Cotton Eye Joe - It must have been love

- I will always love you - My Heart will go on -
Everything I do, I do it for you - Black Velvet - Step by
Step - All for Love - Blaze of glory - Mmm mmm mmm mmm

DIALOG
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Foredrag for SATS medlemmer om Rigshospitalets Foredrag for SATS medlemmer om Rigshospitalets 
traumecenter og kirurgens opgaver på et traumeteam traumecenter og kirurgens opgaver på et traumeteam 
ved Overlæge Claus Falck Larsenved Overlæge Claus Falck Larsen

onsdag 20 marts kl. 1550 onsdag 20 marts kl. 1550 -- 18001800

Mødested Rigshospitalets hovedindgang ved Mødested Rigshospitalets hovedindgang ved 
receptionen. Efter foredraget vil der være rundvisning receptionen. Efter foredraget vil der være rundvisning 
på faciliteterne.Tilmeldingsfrist onsdag den 13 marts på faciliteterne.Tilmeldingsfrist onsdag den 13 marts 
på på soerenssoerens@@mdbmdb.ku..ku.dkdk

BIKER JENS


