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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.
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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:
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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

www.mok.info
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Ghadiali fandt ud af, at den røde stråle er opbygnings-
farven, dvs. den opretholder antallet af legemets
røde blodceller og stimulerer leveren, mens den vio-
lette stråle, der aktiverer milten, er destruktions-
farven eller katabolismen. Han opdagede, at milten
ødelagde de ældre røde blodceller og producerede de
hvide blodceller, som bekæmper bakterier.

I spektret er rødt, som stimulerer leverfunktionen, i
den ene ende af det synlige lysspektrum, mens vio-
let, som stimulerer miltens aktivitet, er i den mod-
satte ende af skalaen. Den centrale farve eller
ligevægtsfarven i det synlige lysspektrum er grøn,
den farve der aktiverer eller stimulerer hypofysens
funktion, længe kendt for at være den vigtigste kir-
tel, der kontrollerer de andre kirtler og derfor ind-
virker på alle andre funktioner i legemet. Som
Ghadiali udtrykte det: » Det har taget os lang tid,
men vi har nu fundet vor ligevægt for legemet og det
er den grønne farve – det centrale legeme i det
synlige lysspektrum – der skaber balance i legemet
mellem de modstridende processer af lever og milt,
mellem anabolisme og katabolisme, og ligevægten
opnås gennem hypofysens medvirken.«

Af det foregående forstår man, at Ghadiali anså de
røde, grønne og violette farver for de primære i
kromoterapi. »Rødt, gultog blat,« sagde han, er de
primære farver, når man arbejder med farvestoffer
(pigmenter), men lysstråler følger andre love end de,
der anvendes til at blande farvestoffer. I mange år
undersøgte Ghadiali utallige farveteorier, men disse
var de eneste, der ved de omfattende eksperimenter
viste sig at være rigtige.

Man kan stille spørgsmålet: »Hvorfor farve-
helbredelse, når der er så mange andre helbredelses-
metoder?« Svaret er, at kromoterapi har mange for-
dele. Selv udtaler Ghadiali: »Lægerne ordinerer en
masse medicin til patienterne, « og han spørger: »Er
det klogt at fylde så megen medicin i det menneske-
lige legeme, når medicinen ikke er indbefattet i le-
gemets naturlige sammensætning?« Ligeledes sagde
han: »... Kemikalier er livets kræfter; deres atomer
har både tiltræknings- og frastødningskræfter og at
stræbe efter at indføre tilfældige uorganiske metal-
ler i en organisk maskine, er som at fodre en baby
med stålsøm for at den kan blive stærk.«

Et andet punkt som Ghadiali i denne henseende gjorde
opmærksom på var, at afvigelser i legemet over el-
ler under det normale er hovedårsagen til sygdom,
men uden at vide det øger læger ofte uligevægten
eller går i den modsatte retning med deres lægemid-
ler: derfor de mange sygdomme påført af medicin.
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Medicin kan være uberegnelig, da mennesker reage-
rer forskelligt over for den forskelligartede medicin.
Læg mærke til de mange mennesker som er allergi-
ske for penicillin og beslægtet medicin. I modsæt-
ning hertil efterlader kromoterapi ikke nogen skade-
lige rester som legemet skal arbejde hårdt for at
eliminere. Kromoterapi behandler ikke symptomer,
den går ti1 roden af uligevægten. Mange af de syg-
domme mennesket kommer ud for stammer fra
auraen, og denne kan ødelægges i betænkelig grad af
stærk medicin. Kromoterapien benytter den type

midler, som svarer bedst til bestanddelene i auraen.
Det er kromoterapiens præmisser, at der kan opnås
et opbyggende resultat uden nogen ledsagende øde-
læggende virkning ved at give farvestrålebehandling
i stedet for medicin.

I den henseende er det interessant at lægge mærke
ti1, at læger af en eller anden grund anvender det
vibrerende lysspektrum lige under og lige over det
synlige lysbånd, men er sene til at erkende de hel-
bredende egenskaber ved det synlige lysspektrum. I
virkeligheden forårsager både infrarøde og
ultraviolette stråler vævsskader, hvis de anvendes i
større udstrækning, mens det værste der kan ske ved
brugen af en ukorrekt farve fra det synlige lys-
spektrum, eller hvis der gives en for langvarig ekspo-
nering, er en midlertidig forstærket funktions for-
styrrelse.

Hvor bade lægmænd og medicinske terapeuter har
benyttet farveterapi, har resultaterne i virkelighe-
den været ti1fredsstillende.
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28/1 2002 kl. 15:00.

Tilstede: Overlæge Gorm Jensen, overlæge Birthe
Høgh, afd.læge Peter Hesselfeldt, overlæge Nina
Skovgård, stud. med. Dan Brun Larsen (8. sem.),
stud. med Mikkel Westen (10. sem), stud. med. Line
Brixen (9. sem.).
Fra sekretariatet: Lili Hansen.

1.Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

2.Godkendelse af referat fra mødet 10/12 2001.
Godkendt.

Peter Hesselfeldt har spørgsmål til et tidligere refe-
rat. Peter påpeger at man må forvente at det vil
skabe præcedens at infektions medicinsk afd i dette
semester har fået lov til at holde deres klinikker i
afdelingen. Klinikudvalgets holdning er at undervis-
ningen foregår undervisningslokalerne og ikke på af-
delingerne, dette gælder også fremtidigt for infektions
medicinsk afd.

3.Meddelelser.
fra formanden: Gorm Jensen informerer om æn-
dringen i klinikudvalgssekretariatet. Lone  har ar-
bejdet i ”Enhed for patientsikkerhed” først i en 3
mdr periode, men dette bliver nu permanent. Susan
Post starter pr.1/3 i stillingen i stedet for Lone
Quistgaard. Lili vil indtil da varetage Lone’s arbejds-
funktion. Lili fortæller at studentersekretærene på
Hvidovre har været en meget stor hjælp.

Gorm Jensen fortæller at patologiundervisningen
forløber efter planen, bortset fra 7. sem. Man har
været nødsaget til at flytte 7. sem. undervisningen
til RH, hvilket har givet problemer med planlægnin-
gen af hele 7. sem.
Patologisk afdeling på HH varetager undervisningen
dette semester. Men der er spørgsmål om de føl-
gende semestre, da afdelingen kollektivt har sagt
nej til lektorater.
Ellers er Gorm ikke bekendt med manglende stillings-
besættelse.

Problematikken vedr. skriftlig eksamen for 12. sem
blev debatteret.

Gorm Jensen informerer om, at man grundet flere
aflysninger og forsinkelser af undervisningen, søger
at finde en anden til at varetage de 2 forelæsninger
i plastik kirurgi.

Gorm Jensen fortæller at Poul Jaszczak har modta-
get en klage fra studenterne. De klager over, at
nogle undervisere taler i mobiltelefon i undervis-
ningstiden. Det er uvist, hvilke undervisere og hvilke
studerende det drejer sig om. Der er enighed om at
man fra klinikudvalgets sige må anmode om, at de
studerende har mobiltelefonerne slukket, og under-
viserne om kun at have mobiltelefonerne tændt til
vigtige vigtige meddelelser.

Klinikudvalget har til orientering modtaget kvalitets-
udviklingsudvalgets rapport om organkirurgisk afd,
RAS.

Fra underviserne: Nina Skovgård oplyser at de har
plads til 10. studerende. Gorm fortæller at der ikke
i indeværende år er pladsproblemer. Det bliver dis-
kuteret at der til 10. sem klinik’erne ikke er så stort
fremmøde.

fra studenterne: Dan fortæller, at han deltager i
mødet, da han ønsker indblik i klinikudvalgets orga-
nisering og arbejde. Dan ønsker at deltage i klinik-
udvalgsmøderne fremover. Studentersekretærernes
deltagelse i 7. sem introduktionsdagen blev diskute-
ret og holdningen er at de bør deltage, og fortælle
om deres funktion og klinikudvalget. Det blev be-
sluttet at studentersekretærerne skal udfærdige en
½ A4 side om klinikudvalget og
studentersekretærernes funktion.

Dan forespørger om klinikudvalgets studenterhyl kan
gå på omgang mellem afdelingerne. Dette bliver dis-
kuteret. Konklusionen er, at det er afdelingernes
ansvar at sørge for hyl til de studerende, og at man
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d. 04. februar 2002 kl. 15.15.

Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, Pro-
fessor, dr.med. Svend Larsen, Overlæge, dr.med.
Lene Wallin (LW), Overlæge Poul Erik Helkjær,
Overlæge Niels Bækgaard (ved rundvisning på DIMS),
stud.med. Dan Fuglø, stud.med. Christopher Schäfer
(CS), stud.med. Lotte Colmorn (LC), stud.med. Si-
mon Serbian (SS), stud.med. Jesper Søe, ekspediti-
onssekretær Birthe Brogaard, studentersekretær
Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Steen Larsen, Over-
læge, dr.med. Finn W. Henriksen.

Mødet indledtes med en spændende rundvisning på
Dansk Institut for Medicinsk Stimulation. Her om-
delte SS og CS budgetudkast og eksempler på
undervisningsplaner udarbejdet efter samtale med
Knut Aspegren på LKF.  Klinikudvalgets møde star-
tede kl 16.30.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 10/2001: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: a) Klinikudvalget
har modtaget rapport vedr. organkir. afd., Roskilde.
Arbejdsudvalget er orienteret. Kopi af rapporten kan
rekvireres ved henvendelse i sekretariatet. b) Følge-
gruppen for den nye studieordning inviterer en re-
præsentant for hvert klinikudvalgssekretariat til at
deltage i ”Det overordnede semesterudvalg for 6. –
9. semester”. - Møde d. 19.02.2002 kl. 15.30-17.00 c)
Storstrøms Amt, DLS- (Sundhedsdiplomleder-
uddannelsen) har fremsat ønske om at leje Klinik-
udvalgets konferencerum tirsdage kl. 14.00-17.00  1
gang mdl. for kr. 300,- pr. gang. Udvalget godkender
udlån til/med maj måned 2002. - d) Oplæg vedr. den
ny studieplans 8. semester omdelt på mødet. - e)
Finansiering af database tages op på morgenmødet
den 05.02.2002 med Poul Jaszczak., SFM . (Efterføl-
gende er aftalt, at Poul Jaszczak vil tilskrive dekanen
om, at Kbh. Universitet i samarbejde med Klinik-
udvalgene udvikler en fælles database til styring af
semesterundervisning m.v. på baggrund af det forelig-
gende oplæg af 21.09.2001)

4. Meddelelser fra studenterne: Lotte Colmorn
har gennemgået evalueringsskemaer for det kliniske
ophold på 7. og 8. semester. - Tages op som punkt på
dagsordenen ved næste møde.

5. Konkrete sager til drøftelse: Intet
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Møde 02-03, Studienævn for medicin
Mødedato 6. februar 2002
Sted Mødelokale 9.1.68, Panum Instituttet
TilstedePernille Due, Henrik Frederiksen, Birte
Glenthøj, Bjarke Brandt Hansen, Niels Høiby (fra kl.
15.45), Poul Jaszczak, Caroline Nielsen, Ditte
Skovgaard, Louise Rasmussen, Hans Vilhardt, David
Woldbye (suppl.).
Endvidere deltog Leif Christensen
(studieadministrator),Jes Braagaard (studievejl.) og
Grete Rossing.

1. Valg af mødeleder
2. Valg af formand (studieleder)
3. Valg af næstformand
4. Valg af vicestudieleder
5. Valg af studenterrepræsentant til
koordinationsudvalg (studielederen er født medlem)
6. Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til dispensationsudvalg
7. Fastsættelse af mødedatoer for 2002 (fast
mødedag)
8. Eventuelt

På forslag fra de studerende indledtes mødet med en
kort præsentationsrunde.
ad 1 Valg af mødeleder

 Leif Christensen valgtes som mødeleder.
ad 2 Valg af formand (studieleder)
Pernille Due blev foreslået og valgt uden mod-
kandidater.
ad 3 Valg af næstformand

Bjarke Brandt Hansen blev foreslået og valgt
uden modkandidater.

ad 4 Valg af vicestudieleder
Poul Jaszczak blev foreslået og valgt uden

modkandidater.
ad 5 Valg af studenterrepræsentant til
koordinationsudvalg

Valget blev udsat. Studentergruppen vil
snarest meddele, hvem der udpeges.

Birte Glenthøj opfordrede de studerende til
også at finde repræsentanter til semesterudvalgene.

(Koordinationsudvalget består af studie-
lederne for Folkesundheds-videnskab, Humanbiologi,
Medicin, MPH, MIH, Odontologi samt Ph.D. studie-
nævnet. Fra hvert af studienævnene vælges tillige
en studenterrepræsentant).
ad 6 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til dispensationsudvalg

Hans Vilhardt meddelte, at Steen Sejer
Poulsen var villig til at fortsætte arbejdet i udval-
get. Birte Glenthøj tilkendegav ligeledes at hun var
villig til genvalg.

Lærerrepræsentanter: Steen Sejer Poulsen
og Birte Glenthøj

Studenterrepræsentanter: Bue Juvik. Navn
på den anden repræsentant meddeles snarest.
ad 7 Fastsættelse af mødedatoer for 2002

På forslag fra Pernille Due, blev det beslut-
tet, at der i forårssemestret afholdes studienævns-
møder den første tirsdag i hver måned.
ad 8 Eventuelt

Pernille Due meddelte, at hun sammen med
Hans Vilhardt og Poul Jaszczak ville varetage den
daglige administration af studienævnets anliggen-
der.

De studerende blev opfordret til at finde en
repræsentant til kvote 2 optagelsesudvalget.

Fra fakultetets internationale udvalg forelå
en invitation til de studerende til at deltage i udval-
gets møde onsdag d. 13. februar 2002. Her vil man
bl.a. drøfte spørgsmål, muligheder, problemer og
eventuelle barrierer i forbindelse med undervisning
på engelsk.

Finanslovforslaget: De udmeldte besparel-
ser var trukket tilbage. Besparelser indarbejdet i
FFL fra efteråret 2001 var dog bibeholdt. Puljer
afsat til særlige tiltag vil først blive frigivet, når
initiativer er gennemført.

Bjarke Brandt Hansen takkede Poul Jaszczak
for indsatsen i forbindelse med arbejdet i studie-
nævnet og ikke mindst studieplanen og gav endvi-
dere udtryk for tilfredshed med den bredere daglige
ledelse.

Afslutningsvis takkede Poul Jaszczak spe-
cielt de studerende for deres indsats i studienævnet
og i de forskellige udvalg, hvor de har haft sæde.

Ref.  Grete Rossing

vil opfordre afd. med studerende til at anskaffe et
studenterhyl.

fra sekretariatet: Lili Hansen fortæller, at der kun
mangler 1 plads til ”tildlig klinisk ophold” for det
første hold 4. sem studerende, efter den ny studie-
plan. Pladserne er hovedsagligt på afdelinger uden
7.- og 8. semester studerende .
Desuden fortæller Lili at alt materiale  er sendt ud,
på nær til 4.sem.

Gorm fortæller at der er planlægningsmøde for næ-
ste semester d.8/4 2002. På det tidspunkt skulle
problematikken mht. patologiundervisningen gerne
være afklaret. Gorm oplyser desuden om, at der mht
den nye studieplan skal fastlægges kurser, målbe-
skrivelse og undervisere. Man må forvente flere
semestres overlap af ny og gammel studieplan.

fra studienævnet for medicin: Ingen meddelelser.

4. Eventuelt. Line Brixen forespørger om det vil
være muligt at sende et foreløbigt lektionskatalog
til høring, inden det gå i trykken. For forårssemestret,
har der på BBH været problemer med at få flyttet
nogle allerede planlagt kurser. Dette vil man for-
søge at imødekomme.

Mødet slutter 16.00. Næste mødedato fastsættes til
mandag d. 4/3 2002 kl. 15:00. Sted: Som vanligt
opholdsrummet afs. 152, Hvidovre Hospital.

Referent Line Brixen
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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 til-
meldinger 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.)

6. Budgetudvalget: Der er desværre fortsat intet
nyt fra Sygehusdirektoratet om overførsel af budget-
midler til Klinikudvalgets regi for år 2000, 2001 og
2002. - Formanden tilskriver amtssygehusdirektør
Peter Orebo Hansen med anmodning om, at der om-
gående tilføres midler til Klinikudvalget til at løse
påkrævede sekretariatsopgaver.

7. Undervisningsplaner:  a)  Der afholdes
planlægningsmøde d. 8.2.2002 på Panum. KKA for-
venter at får nærmere besked om, at der i KKA skal
oprette 8 hold (aktuelt 7 hold) på 10. semester. b)
Sekretariatet beklager, at semesterstarten for forårs-
semesteret er forløbet med en del fejl i forbindelse
med udsendelsen af materiale. c) 4. semester, ny
studieplan, er startet op 04.02.2002. - Alle studen-
ter er placeret på KAS  Herlev (12 stud.med.). Der er
udarbejdet logbog og introduktionsskrivelse. -

Opholdet evalueres sidste dag den 15.02.02. - Efter
ønske fra LW udsendes det udarbejdede materiale til
samtlige undervisende afdelinger, der skal have 4.se-
mester-studerende til efteråret, således at de er ori-
enteret om, hvad der skal/kan foregå under ophol-
det. (afventer evalueringen)

8. Universitetssekretariatet: Intet

9. Studienævn for Medicin: Intet

10. Eventuelt: På baggrund af diskussion sidste møde
vedr. Folkesundhedsvidenskab vil SS rekvirere studie-

skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret sna-
rest 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 eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, 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

planen til udsendelse til Klinikudvalgets medlem-
mer

Mødet slut kl. 17.15. Næste møde afholdes mandag
d. 4. marts 2002 kl. 15.15.

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

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
18 – 19 Ulrik Bodholt
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Man 18/3 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 19/3 08  – 09 09 – 15* Lone-emilie Rasmussen International vejleder

Ons 20/3 15 – 16 16 – 19 Gordon Jehu

Tor 21/3 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.
* Bemærk forlængede træffetider for internationale vejledere i uge 11 og 12. Det er ikke muligt at bestille
tid til disse dage. Man skal blot møde op og man vil komme til efter tur.

Studievejledningens telefonnummer er 353 270 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 353 270 92 lokale 9.1.41

Connie Holm tlf. 353 270 93 lokale 9.1.41
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1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kun-
net framelde 4 klip.  Han dumper desværre ek-
samen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de
4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
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Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har
nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU til
at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem.
eksaminer.  Stipendiekontoret kontrollerer normalt
ikke om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-
mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Se mere på www.su.dk

Studievejledningens hjemmeside

Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside

www.sund.ku.dk
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Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for stude-
rende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.

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

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

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

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

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det

������������������������
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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’.
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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
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1 år efter studiestart (ved udgangen af 2. semester)
SKAL man have deltaget i de 3 eksamener der ligger
på første del af uddannelsen.

Hvis man ikke har deltaget i blot en af disse eksame-
ner vil man blive udskrevet fra Københavns Univer-
sitet - og der tages ikke hensyn til at man har be-
stået de to andre. Dette er netop sket for en student.
Vedkommende havde bestået både basal humanbiologi
og cellebiologi, men deltog ikke i TAS, og er herefter
blevet udskrevet.

Så husk det nu - du skal deltage i alle 3 eksamener på
1. del!!!
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Tidspunktet for tentamen i metodelære er nu fast-
lagt til
12.-14. juni.

Med venlig hilsen
Pernille Due
Studieleder for medicin
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På grund af en fejl er det blevet meldt ud til en del af
1. semester, at eksamenstilmelding finder sted i for-
bindelse med en kemiøvelse. Dette er ikke tilfældet.
Eksamenstilmelding for 1. semester finder sted i
anden semesteruge som for alle andre studerende.

På grund af denne fejlinformation er  fristen for  til-
melding til eksamen for 1. semester rykket til og
med tirsdag 2. april 2002 klokken 12.00.

Med venlig hilsen
Eksamenskontoret og Studievejledeningen for Me-
dicin

På grund af denne fejlinformation er fristen for til-
melding til eksamen for 1. semester rykket til og
med tirsdag 2. april 2002 klokken 12.00.

Med venlig hilsen

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”.
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22-23 Maria G., Camilla W.
23-24 Charlotte, Iben, Line
00-01 Snoer, Kristine, Sonia
01-02 Mette J., Karoline V., Casper H.
02-03 Troels, Christian J., Niels Erik
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22-23 Bue
23-24 Rudolph, Peter P., Jonas og Caroline
00-01 Snoer, Kristine, Sonia
01-02 Stine, Katrine, Stine, Ziebell
02-03 Bo, Jens, Oline, Dorte
03-04 Ursula, David H-B, Sara, Ingrid
04-05 Kristoffer, Raunsø, Christian T.

/7�
22-23 Dan, Lund
23-24 Hessel, Bent
00-01 Casper, Fnuggi
01-02 Gondo, Neils-Erik
02-03 Thomas H., Morten
03-04
04-05

Der er stadig tjanser hvis du er interesseret.
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Dato    Tid Emne         Åbnes for tilmelding
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. Tilmel-
ding 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.
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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 Klinik-
udvalget Rigshospitalet står for. En stor del af de
studerende på fase II ved sikkert alle-
rede hvor LKF, Klinikudvalget Rigsho-
spitalet og læselokalerne ligger, men
næppe alle ved at der ved udgangen af
2001 skete en del ændringer i åbning-
sti-derne for LKF og læselokalerne.

Ved udgangen af 2001 blev der indført
elektronisk adgangskontrol til læse-
lokalerne. 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 læse-
lokalerne døgnet rundt! Dette forud-
sætter dog at man er i besiddelse af et
RH id-kort. Ergo er det også kun stude-
rende som har tilknytning til KRH som
kan lukke sig ind i læselokalerne uden-
for Teilum Bygnin-gens normale åbnings-
tid. Teilum bygningen er lukket i week-
ender, helligdage samt til hverdag i tids-
rummet kl. 17.00-07.45.

Dog bibeholdes LKF’s kursusvirksomhed i aftenti-
merne. Disse kurser henvender sig til alle på fase II
uanset tilknytning til klinikudvalg. Studerende på
fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder el-
ler at genopfriske disse er meget velkomne til at
melde sig til disse kurser.
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ILPC 2002

Intensive sprogkurser i mindre talte sprog somme-
ren 2002
Sproglig og kulturel forberedelse for danske Erasmus-
studerende i
Belgien (den flamske del), Bulgarien, Cypern, Est-
land, Finland, Grækenland, Island, Italien, Letland,
Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Ru-
mænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn

Ansøgere: Studerende ved Københavns Universitet,
der
§af en Socrates-Erasmus koordinator er (eller vil
blive) indstillet til et studieophold under en af Kø-
benhavns Universitets bilaterale Socrates-Erasmus
aftaler i det akademiske år 2002-2003
§af mindst 6 måneders varighed (dvs. et fuldt se-
mester) og
§ikke har det pågældende lands sprog som hoved-
studium
Stipendium: Deltagelse i kurserne er gratis og der
bevilges 1 måneds ekstra stipendium i forbindelse
med deltagelse i det ansøgte ILPC kursus med samme
bevillingsbetingelser som gældende for den eventu-
elle øvrige Socrates-Erasmus stipendiebevilling un-
der studieopholdet..
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by  Professor of Cell Biology John R. Couchman, Ph.D
Imperial College of Science, Technology & Medicine,
London, U.K.

����������
Kursusbeskrivelser, - placering, -niveau og tids-
ramme: http://europa.eu.int/comm/education/ilpc/
index_en.html
Ansøgningsskema: Afhentes på Det internationale
Kontor eller hos instituttets Socrates-Erasmus ko-
ordinator.
Ansøgningsfrist: Ansøgningen indsendes i udfyldt
og underskrevet stand til Det internationale Kontor,
Fiolstræde 24, Postboks 1143, 1010 København K
inden 10. april 2002
Optagelse: Besked om optagelse vil af Københavns
Universitet blive meddelt de udvalgte studerende
ultimo juni 2002.

AL HENVENDELSE VEDRØRENDE ILPC-KUR-
SERNE RETTES TILDET INTERNATIONALE
KONTOR

Time:   March 14, 2002  at 3 pm

Place: Teilumbygningen aud A
The syndecans are a small family of heparan sulfate
proteoglycans. They function as co-receptors in several
processes including adhesion and growth factor re-
ception. Their cytoplasmic domains can independently
signal and interact with cytoskeletal and adapter
proteins. Syndecans have two regions of very high
homology in their cytoplasmic domains, proximal and
distal to the plasma membrane (C1 and C2
respectively). Between these are V regions, distinct
to each syndecan, yet conserved across species. Most
is understood of syndecan-4 cytoplasmic domain.  It
is present, along with integrins, in focal adhesions.
These are signalling organelles that regulate cell
survival and cell-extracellular matrix interactions.
They are at the interface between the matrix and
actin-associated cytoskeleton.  The V region of
syndecan-4 binds specific inositol phospholipids, which
in turn stabilize dimers of the cytoplasmic domain,
and promote further oligomerization. The dimer
structure, as visualized by NMR spectroscopy, shows
the presence of a twisted clamp motif in the V re-
gion. Further V region interactions involve the
catalytic domain of protein kinase Ca, and this kinase
is strongly activated when bound to the syndecan and
inositol phospholipid. This is consistent with a role
for PKC in focal adhesion assembly.

På forhånd tak.
MVH Jytte Johansen
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1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre)
Tid: Tirsdag den 9. april 2002 kl. 9.30-15.30
Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København
K
Formål: At give medicinstuderende indblik i de
helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de
muligheder man har som læge for at arbejde mod
tortur og organiseret vold
Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse
(“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur
Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tid-
ligere OSVAL studerende
Materiale:Udleveres i forbindelse med under-
visningen
Tilmelding:Senest mandag den 2. april 2002
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
ahh@rct.dk
Kontaktperson: Annette Hart Hansen
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Har du taget din klinik down under, så ved du
måske, at det kan være svært at arrangere. Det
vil derfor glæde mig meget, hvis du vil tage
kontakt til mig, så jeg kan udfritte dig.
Mvh. og pft. Mikkel Myatt, e-mail;
mikchicken@hotmail.com
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Til amerikansk udvekslingsstuderende + ægte-
fælle søges møbleret lejlighed/delelejlighed med
adgang til køkken og bad i perioden 24. marts-
21.april 2002. Centralt i KBH, tæt ved trans-
port. Alternativt tæt ved Herlev Hospital. Hus-
leje max. 3500 kr.
Henvendelse: International medarbejder Suzanne
Andersen, tlf. 35 32 70 57.
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Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 3. udgave
150 kr.
Matthews/ Van Holde: Biochemistry, 2. udgave
100 kr.
Bjørn Evald Holstein et al.: Medicinsk Sociologi,
4. udgave
80 kr.
Arne E. Nielsen, Kemiske data, 4. udgave
50 kr.
Ring til Jeanette på 3828 9747
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Haves: Viborg Sygehus med start d.1/8-02
Ønskes: Sjælland.
Ring så vi kan aftale de nærmere betingelser for
at du vil bytte turnusplads.
Med venlig hilsen
Rasmus
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Turnusplads i Storstrøms Amt ønskes byttet –
alt inden for en rimelig afstand fra KBH (max. en
times kørsel) har interesse.
Ring  på tlf. 38799073 til Margrethe for at høre
nærmere.
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Om projektet
Formålet med projektet er at karakterisere blodstamceller i blod og knoglemarv fra raske personer.
Projektet vil kunne bidrage til kendskabet til stamcellernes biologi og dermed til forståelsen af sygdomme
i bloddannelsen, f.eks. leukæmi. Vi håber, at projektet dermed vil kunne bidrage til forbedring af diagnostik
og vurdering af behandlingseffekt hos patienter med sygdomme i bloddannelsen.
Hvad deltagelse i projektet vil betyde for dig
Deltagelse i projektet indebærer at du får foretaget en knoglemarveundersøgelse, hvor der udtages ca. 10
ml. knoglemarv. Selve undersøgelsen varer ca. 15 minutter. Du skal ligge ned på ryggen ca. ½ time efter
undersøgelsen. Du vil desuden få taget en almindelig blodprøve.
Ved undersøgelsen lægges lokalbedøvelse i huden i et område ved hoftebenskammen. Samtidig bedøves
knoglehinden. Herefter udtages knoglemarvsprøven med kanyle og sprøjte. Selve knoglen kan ikke bedøves,
og du vil derfor mærke en kortvarig smerte eller et ubehag. Området på hoftebenskammen kan være ømt
i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget.
Udover ubehaget er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.
Du kan ikke deltage i projektet hvis du er gravid.
Honorar
Deltagelse i forsøget honoreres med 1000 kr.
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til:
Læge Marianne Hoffmann, Hæmatologisk afd. KAS Herlev  tlf.  44  88 44 88 personsøger 435
eller 44 88 39 64
Læge Eva Leinøe, Hæmatologisk afd. KAS Herlev  tlf.  44 88 39 64
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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
Eller
Overlæge Kresten R. Petersen
Tlf: 48296462
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk
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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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Torsdag den 7/3 forsvandt min jakke og cardigan
til filmklubfest. Jakken er en sort WindStopper
fleece-jakke af mærket Arc’teryx og cardiganen
er også sort og med lynlås. I jakken lå mit studie-
kort.
Du må meget gerne aflevere begge dele til klub-
ben eller informationen eller evt. kontakte mig,
hvis du er kommet til at tage dem med hjem.
Anders Holst
anders@kanten.dk
35 85 01 70
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Nu kan DU få chancen for at høre nogle af de
mange bands der til daglig gemmer sig i Panums
dystre kælder. Det foregår
Skærtorsdag 28.3.02
I Studenterklubben. Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen for et sandt maraton af sprød beat.
Følg med i MOK og opslag for yderligere infor-
mation omkring billetsalg m.v.
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- Ved forældres sygdom eller død
Rådgivningen er et tilbud til unge mellem 16 og
28 år, hvis forældre er livstruende syge eller
døde.
Der tilbydes personlig eller telefonisk samtale
med frivillige unge, som har egne erfaringer med
at have syge forældre, eller som har mistet for-
ældre.
Ungekontaktens frivillinglinje er åben onsdage
15-18 på 3525 4848.
Ungekontakten, Østerbrogade 27, 1., 2100 Kø-
benhavn Ø.,  kan desuden kontaktes på 3542
4300 mandag - torsdag mellem 9-12.
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Finn Geneser: Histologi (800 kr)
(god stand)
Straeham & Read: Human Molecular
Genetics 2th ed. (400 kr) (ulæst)
Stoudemire: Human Behavior (200 kr)
(rimelig stand)
Holum: Fundamentals og General, Organic
and Biological Chemestry 6th ed. (400 kr)
(rimelig stand)
Kontakt Christian tlf.: 21728281
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Til pigerne..
Polle fra Snave !
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 10 - 4/3  2002 – 8/3-2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt
Dag 07-15
Bestilte vagter 13 13 13 10 16 23 29 117
Udækkede vagter 8 5 1 5 6 0 5 30

Aften 15-23
Bestilte vagter 21 29 23 27 28 35 38 201
Udækkede vagter 1  0  0  0  0  0  0 1

Nat 23-07
Bestilte vagter 25 30 24 31 26 32 37 205
Udækkede vagter 3 0 8 11 0 0 10 32

Bestilt i alt 59 72 60 68 70 90 104 523
Udækket i alt 12 5 9 16 6 0 15 63

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.

VT- OG SPV-FLYVERHOLD UGE 10
Ugestatistik for uge 10 - 4/3  2002 – 8/3-2002

Hold/Dato 4.3.02 5.3.02 6.3.02 7.3.02 8.3.02 9.3.02 10.3.02 I alt Planlagt
Planlagt VT 15 15 15 15 15 15 15 105 105
2001 3 3 3 3 3 3 3 21 21
2002 3 3 3 3 3 3 3 21 21
2003 3 3 3 3 2 0 0 14 21
2005 3 3 3 3 3 2 0 17 21
2008 3 3 3 3 3 3 0 18 21
Planlagt SPV 3 3 3 3 3 3 3 21 21
SPV 1502 3 3 3 3 3 3 3 21 21

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

Den 8.marts 2002 gik Vagtbureauet i luften med en ny
hjemmeside, som har adressen: www.fadl-vagt.dk. Det
er vores håb, at både rekvirenter og vagttagere  skal
kunne finde ønskede og relevante oplysninger her, om
FADL Vagtbureau og dets produkter. Hjemmesiden er
naturligvis ikke helt færdig endnu, og vi vil naturligvis
gerne høre fra jer, hvis I har ideer til informationer,
som burde ligge på denne side. Ideer/forslag kan sen-
des som e-mail til: forslag@fadl.dk

Som I kan se af ugestatistikken har også uge 10, og
måske især weekenden, været meget travl. Det er vi
selvfølgelig glade for, men beklager, hvis nogle af jer
har haft svært ved at komme igennem til os. Fra april
måned tilstræber vi, at være to i vagtafdelingen når
der er travlt, så I må have tålmodighed med os lidt
endnu. På e-mail adressen cc@fadl.dk kan I sende ris
og ros, så vi på Vagtbureauet konstant bliver ført ajour
med jeres oplevelser, gode som dårlige, når vi forsø-
ger at finde den bedste måde, at servicere både jer og
rekvirenterne på.

Påsken, som falder sidst i denne måned, medfører at
jeres løn er til udbetaling allerede d. 27.3.2002, hvis i

altså har husket at aflevere/indsende jeres lønsedler
senest d. 20.3.2002.

I løbet af denne uge (Uge 11) udsendes jeres feriekort,
eller noget, der ligesom sidste års feriekort, ligner.
Hvis I returnerer feriekortet til os senest d. 20.3.2002,
vil jeres feriepenge være til disposition på jeres konto
d. 27.3.2002 – i lighed med jeres løn.

Der er en Thomas, som i forbindelse med en vagt
på RH afdeling 3132, har glemt sit ur. Dette ligger
nu til afhentning på Vagtbureauet.

SPV HOLD 1601 PÅ
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
søger 2 nye medlemmer til indsupplering. Vi er et lille
hold på pt. 4 medlemmer, der varetager interviews og
blodprøvetagning i forbindelse med et case/kontrol
studium om kræft i hjernen på Kræftens Bekæmpelse.
Arbejdet består i at kontakte cases og kontroller, og
derefter forestå interview og blodprøvetagning, hyp-
pigst i hjemmet. Sammen med FADL i Odense og
Århus dækker vi hele Landet. Her fra København sør-
ger vi for alle interviews øst for Storebælt. Timetallet
er meget varierende, ca. 2 interviews pr. uge. Der må
påregnes ekstra vagtbelastning i forårssemestret.
Krav: Du skal kunne tage blodprøver

Du skal have kørekort og det er en fordel
hvis du har bil
Du skal kunne deltage i ansættelsessamtale
i sidste halvdel af uge 12

Yderligere oplysninger: Holdleder Søren Rasmussen,
tlf. 35 85 65 35, efter kl. 18.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 18 mar., kl. 12.00 til Vagt-
bureauet
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MEDICINSK FAGLIG
KONSULENT TIL FADL’S
VAGTBUREAU
På grund af det øgede tempo på Vagtbureauet, søges
yderligere en sundhedsfaglig konsulent.

Kan du svare ja til, at du kan holde balancen mellem:
· orden og kaos
· viden og visioner
· samarbejde og selvstændighed
· analytisk fordybelse og resultatorientering
· daglig drift og drive

og er du
· på 5. semester eller mere
· VT’er
· i besiddelse af bred vagterfaring
· god til at kommunikere såvel mundtligt som

skriftligt
· evt. vant til at undervise

Så kan vi til gengæld svare ja til:
· et spændende og krævende job
· en mindre arbejdsplads med store ambitioner
· en organisation i konstant udvikling
· faglige og personlige udfordringer
· flexible arbejdsforhold
· 20 timers arbejdsuge med start hurtigst

muligt.

med arbejdsopgaver, der har et spænd imellem
· overordnet projektledelse
· udvikling af kurser
· generel vejledning
· specifik rådgivning
· konkret sagsbehandling

Har du lyst til at blive en del af vores team, så send
din ansøgning til vores nuværende sundheds faglige
konsulent Brian Bjørn, Blegdamsvej 4. 2. sal 2200
Kbh. N eller via e-mail bb@fadl.dk senest mandag den
18. marts 2002, kl. 12.

Hvis du har behov for mere viden inden din evt. an-
søgning, kan du også ringe til Brian på 35 24 54 04 eller
vores direktør Marianne Hammer på 35 24 54 07.

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
· 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

kontinuerlig 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.
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 hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

HOLD 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.

HOLD 4626 SØGER 2 NYE
VENTILATØRER
Holdet arbejder i Allerød, hvor vi passer en 12-årig
dreng, der er født med et cystisk hygrom.
Tumoren involverer bl.a. tungeroden og komprimerer
trachea, hvorfor han har sølvkanyle.
Bortset fra dette lille handicap er det en frisk knægt,
der bl.a kører  Go-cart, og han er ikke væsentlig mere
plaget af luftvejsinfektioner end andre børn på hans
alder.
Arbejdet består i observation, soignering af sølvkanylen
og evt. fugtning efter behov.
Pt. hoster selv sekret op og sugning er faktisk aldrig
nødvendig.
Holdet dækker dag- og nattevagter på hverdage, og i
nogle tilfælde også aftenvagter samt
nattevagter i  weekends efter behov.
I nattevagterne sidder vi i et tilstødende lokale med
lænestol, arbejdsbord, video og kabel-TV.
I dagvagterne følger vi med i skole, hvor vi har vagt-
værelse ved siden af klassen, og i skolefritidsordning.
Holdet arbejder i privat hjem i Allerød (S-tog fra byen),
der ydes transport og rapportkvarter.
Der ydes 2 lønnede følgevagter, den ene eren oriente-
rende samtale med familien, den anden følgevagt i
skole og skolefritidsordning.
Krav: Du skal selvfølgelig kunne tænke dig at følge en
12-årig knægt i hans hverdag og derudover have min.
200 VT-timer.
Ansøgning hurtigst muligt til Vagtbureauet. Ring evt. til
Morten (tlf. 40415548), hvis du vil vide mere.

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
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ONSDAG D. 13. MARTS 2001
PROGRAM FOR DAGEN: 10.00-14.00: UDSTILLING I KANTINEN
PÅ PANUM INSTITUTTET

- Se den flotte fotoudstilling med billeder af fotograf Robert
Semeniuk

- Se modeller af rigtige miner
- Prøv at krydse et minefelt uden at udløse en af de udlagte ”miner”

16.00-19.00: FOREDRAG I HENRIK DAM AUDITORIET
- SVEND MICHAEL OLSEN fra Folkekirkens Nødhjælp:

Militærets brug af landminer og den efterfølgende minerydningsindsats

- KLAUS JAKOBSEN fra Danish Demining Group:
Landminers socio-økonomiske konsekvenser

- KRIGSKIRURG SØREN KROMANN JENSEN:
De legemlige konsekvenser ved brugen af landminer

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
Mange hilsner
SCORP

�����
�
�������� ����

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 The Labyrinth (Skæv film)
23/5 The Gift

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.
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Måns og den svensk-libanesiske Roro lever et sorgløst liv som
parkpassere, indtil Måns rammes af impotens og Roros familie
beslutter, at han skal giftes med den smukke Yasmin. Forældrene
kender ikke til Roros svenske kæreste Lisa, så Roro beslutter
sammen med Yasmin, at gå med til ægteskabsplanerne i første
omgang for at vinde tid. Men især Yasmins bror er ivrig efter, at få
sagen på plads i en fart. Det gør ikke Roro og familiens liv mindre
kompliceret.

„De lettere slørede billeder fra det håndholdte digitale kamera sitrer
som en varm sommerdag, og man fornemmer den samme frihed foran
kameraet, som også de danske dogmeregler har resulteret i.“

Cinemazone:
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Alle, der har oplevet det, kan nok enes om at sige i
kor: ”Puha, sjette semester trækker sørensusema’
tænder ud!!”
Men der er dog lyspunkter, som for eksempel efter
veloverstået eksamen, når der endelig skal rydtes op
– smides ud – i kragetæersnoter og plancer på hebra-
isk, som man i vinters troede var superuundværlige;
midt i rodet mellem enkelte tykke, uoverskueligt
engelske bøger og alle de tynde letlæsnings-
kompendier fra FaDL, finder jeg pludselig en lille
undseelig seddel hvorpå der med fedtet skrift står
skrevet, at ”når alt dette er ovre, skal du huske at
takke Erland”.
Hmm, hvad katten kan dét være, tænkte jeg og klø-
ede mig i nakken (yndlings-kløsted for mange), indtil
jeg kom i tanke om den vidunderligt pertentlige
(dette normalt negativt ladede ord skal i denne sam-
menhæng opfattes yderst positivt) biokemilærer, som
med en fabelagtig tavleorden – der ville lade selv de
værste rengøringsneurotikere på E2 tilbage, måbende
– satte de første brikker på plads i vores
biokemiforståelses store lego-tårn.
Dement er navnet, Erland Dement.
I de tidlige dage på femte semester udleverede han
rammende læseplaner, guidede os udi det svære valg
af lærebog og udfærdigede A4-ark med ”tur gennem
det biokemiske landskab 1 – glykolysen” og ” tur
gennem det biokemiske landskab 2 – citronsyrecyklus”.
Senere forklarede han elektrontransport og
uncouplingreaktioner som var det en leg, og hen mod
semesterslut var hele holdet spræng fuld af selvtillid
og forståelse for pensums indviklede, men vidunder-
ligt kløgtige, stofskifteprocesser....
Så mod slutningen af sjette semester, da fire tons-
tunge eksamener hang som Damoklessværd og svin-
gede i et kreatinfattigt hår over vores hoveder, fandt
vi nogle gange sammen i små grupper og snakkede al
ondskab væk vha glade, lyse minder om Erlands ge-
nerte væsen, hans overstyrligt gode tavleorden og
hans måde stille og roligt at snakke alverdens viden
ind i vores hoveder. TAK.
Dette lille jubelskrift er selvfølgelig først og frem-
mest ment som en opmuntring til Erland og andre
gode undervisere om at fortsætte det gode arbejde.
Men det er også skrevet for at opfordre alle andre
undervisere på Panum til at rubbe sig, og se at blive
bedre til at undervise! For desværre oplevede vi på
holdet mange virkelig ringe undervisere.
Det er blandt andet min mening, at fysiologisk insti-
tut må være i så desperat mangel på folk, at de
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Halvandet tyve års venten gør folk desperate. Man
kan ikke engang sidde i S-toget uden at få associatio-
ner. På en gode måde, altså. 46484636 er ikke læn-
gere bare et telefonnummer, men historien om Adam
og Eva, eller på spansk: un desperado y una muchacha.
”Nu må det være nok.” sagde jeg til mig selv og tog
sagen i egen hånd.
”27484327, hejsa”
”Det er Pernille, hvem taler jeg med.”
”Jeg har set i scorebogen at ........”
”Svin, skrid”, sagde hun koldt og kynisk og smed på.
Desværre smed hun ikke af.
”Det kan simpelthen ikke være rigtigt.” tænke, tænke,
tænke.
”27484327, hej vil bare tale med dig.”
”Nå, kan du lide økologisk mad?” spurgte hun.
”Selvfølgelig kan jeg det”
”Økologisk svin. Skrid.” Hold kæft, hvor var hun sej.
Jeg elsker piger der minder mig om mine manglende
maskuline træk. Og det er ikke bare noget der kan
kurerers vha. sådan en omgang billig økse sved (AXE),
der formentlig tiltrækker alt fra adipøse mænd og
gamle bjerggeder, til en omgang efter-midnats na-
turprogram på Kanal København, eller X-TV.
71º Nord. Det må være der, mit held bringer mig. Til
hold 309. Ivrig efter blind date, sulten for sjov, med
gå på mod med hvad som helst, mod hvem som helst,
tog jeg bogen frem, og ’HELLO Marianna’.
Desværre blev opkaldet besvaret med en dyb hor-
mon-plaget stemme, ”Det er Oscar”. Om nu det var
’Oscar Wilde’ eller Marianna, der var faret vild, var
svært at sige.
”27274843, hej Julianette.”
Hun gik nemlig også på hold 309.
”Jeg har hørt alt om dig, dit økologiske svin.” Takket
være Internettet og SMS. Jeg fandt ud af bagefter,
at hun havde siddet og spist vingummibamser og
hørt Santana hele natten, for derefter at dumpe sin
fysiologi eksamen. Sørgeligt nok, at hun også havde
skrevet i MOK. Bare jeg kunne holde om hende, her
og nu.
Dorthe var tilfreds med en pakke smøger og en 6-
pack. Men hun ville ikke synge ”hit me baby one
more time” over telefonen. Hun var jo også bare
kedelig. En lille sød én, der ikke barberer ben. Ej
heller bruger hun deodorant.
Louise BT er bare den sejeste. Hun sagde efter vores
første date, at hun var gået over til at være 3om1.
Hun ville høre om jeg var interesseret i at være 3 om
hende. Eller endnu hyggeligere 4 om 3. Jeg måtte
dog beklage, at det ikke ligefrem var min stil. Måske
1 om 3. Nej, jeg må hellere sejle i land før jeg siger
noget dumt. Ikke fordi jeg ikke har plads til lidt af
hvert i min dejlige villa, men fordi jeg har skaffet
dette gennem mine forbindelser i Farum.
Hvad angår ’The great Score book’. Tja, de bløde
sider er meget gode til at tørre fingrene af i efter en
omgang cykelkæde-påsætning. Det er jo ikke altid
man er lige i nærheden af Panum og kan gå i klubben.
Der hænger så mange brune jakker.

Nima Kalbasi - Kalbasi@hotmail.com
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I MOK reklameres der meget jævnligt for Transcen-
dental Meditation (TM) – faktisk nærmest i hvert
nummer, forekommer det mig.
Det er læge Henrik Vestergård, som i GIM-regi gerne
vil henlede vores opmærksomhed på TM’s velsignel-
ser. Og nysgerrig bliver man jo.
Udover de rosende ord, vi alle kan læse i gentagne
numre af MOK, kan man på internettet læse føl-
gende og meget mere om TM:
AL undervisning i TM sker på særlige TM-centre
rundt omkring i landet (og udlandet) og varetages af
lærere, der ALLE er uddannet af Maharashi Mahesh
Yogi.
Maharashi Mahesh Yogi er manden der opfandt TM
og bragte sin lære til Danmark. I øvrigt er han også
manden, der ”opdagede universets grundlov” (læs selv
mere på www.transcendental.dk), og det er jo ikke
småting! Det fremgår dog ikke om DET er videnska-
beligt bevist…
Og så står der noget, som virkelig lyder godt:
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Ligger der en lille Brixtofte gemt i dig ?
Vil du være med til at dele 100.000 kr. ud til dine
favorit basisgrupper ?
Er du ringbinds-liderlig ?

STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABET !!

FADL bliver i København ”drevet” af Repræsentant-
skabet, som er et beslutningsorgan bestående af 21
medicinstuderende. P.t. skal ni pladser besættes! Der-
for er der nu suppleringsvalg, så vi kan blive nogle
flere til at træffe alle de vigtige beslutninger om
hvordan din fagforening skal drives.
Vi holder et månedligt møde af ca. to timers varig-
hed. Her diskuterer vi blandt andet FADLs budget og
kontingentet, forhandler FADL-vagternes løn. Yder-
mere tager vi på spændende seminarer, deltager i
FAYL/DADL møde. Overordnet varetager vi den dag-
lige drift af FADL København.
Hvis du vil vide mere om valget og det at side i
Repræsentantskabet så kom til vores stand på B-dag
fredag d. 22 eller op på kredsforeningens kontor her
på Panum (byg. 1.2.20). Alle vores møder er åbne for
alle, så du også velkommen til bare at komme forbi
til næste møde.
Christianne og Camilla, Hold 507

”Videnskabelig forskning har vist, at når blot 1% af
befolkningen lærer TM, forbedres samfundets livs-
kvalitet markant. Den øgede harmoni i samfundets
kollektive bevidsthed ses bl.a. ved faldende krimina-
litet, færre ulykker og lavere sygelighed.”
Det må vi alle - særligt vi lægestuderende og læger
- da i sandhed være interesserede i. Og særligt i disse
for vor klode så vanskelige tider!!!
Hvis man opnår markante forbedringer med blot 1%
af befolkningen, hvad ville der så ikke ske med 2% -
eller hvad med 10%, eller 50? Lad os få TM udbredt
hurtigst muligt, kom så, alle sammen! Ring naboen
op, og lad jeres endnu så raske ben føre jer til det
nærmeste TM-center!
Nu er det slut med stress og jag, vold og krig og
dårlige hjerter!
Hvordan kan jeg så tillade mig at tale om RE-
KLAME?!!
Jo, fordi at TM-lærerne og Maharashi IKKE driver
filantropisk virksomhed.
Prisen for et basis-kursus er således 6000 kr (!) og
omfatter introduktionsforedrag (ialt 2½ time), til-
melding og personlig samtale med lærer (15 minut-
ter), personlig instruktion (1½ time), samt gruppe-
møder (sammenlagt 4½ time) og tre gange opfølg-
ning (á ½ time).
Jeg betvivler ABSOLUT ikke den positive effekt af
TM - og anden meditation - for både den enkelte og
samfundet, men derfor synes jeg også det er synd (for
os alle sammen), at der i den grad er gået kapital i
den for Maharashi og vennerne.

Venlig hilsen
Stinus Ancher, 7.sem

antager hvemsomhelst; det ville i hvertfald være
temmelig amoralsk, hvis de med vilje ansætter di-
rekte inkompetente undervisere, som mangler både
faglige og pædagogiske kvalifikationer (dette er be-
stemt IKKE rettet mod Carolyn Deacon, som udvi-
ste stor tålmodighed og dygtighed i de sidste kram-
petrækninger med endokrinologi og mave-tarm, og
som burde have sit eget jubelskrift, hvis der var
retfærdighed til i denne verden).
Ikke kun institutterne, men også den enkelte under-
viser må meget gerne søge at tage sine undervisnings-
pligter alvorligt – også selvom der venter en halv-
færdig videnskabelig artikel på PC’en, og forsøgs-
musene utålmodigt kratter i burets savsmuld. Det er
trods alt os – de studerende – som skal indgå i de
kommende forsker- og hospitalsteam, og jeg tror det
er meget vigtigt for indlæringen og vores uddannel-
ses kvalitet, at opleve undervisere, som dels besid-
der en begejstring og lærdom indenfor deres fag, dels
sidder inde med de pædagogiske forudsætninger der
kræves for at give en sådan begejstring og lærdom
videre.

Maja Thiele, tidligere hold 602.
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Kom til månedsmøde kl.19.30 i Fadl’s
mødelokaler 1.2.15 den 13. marts (i aften).
Alle interesserede er velkomne.
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Sidste år arrangerede
GIM et foredrag på Panum
om Transcendental Medi-
tation, som var en stor
succes.  Nu bliver der igen
lejlighed til at høre om
Transcendental Medita-
tion på følgende foredrag:

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

Tors. d. 14. marts, Frederiksberg Medborger-
hus, 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

(Se sidste MOK for detaljeret beskrivelse af TM)
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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.
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Så ser det endeligt ud til at foråret har fået
overtaget, og derfor er det også på tide at PCR
begynder fællestræningen. Så på lørdag den 16
marts, kl.10.00 mødes vi til årets første tur.

Er du interesseret i at være en del af denne
gruppe af cykelinteresserede stud.med’er, så kan
du gå ind på vores hjemmeside
www.studmed.ku.dk/PCR, eller maile til mig,
jnielsen@mdb.ku.dk. Vi vil også være repræsen-
teret på B-dagen, 22.marts, med en forhåbent-
ligt liret stand.

Jonas Mønsted

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 eller mobil 20
46 41 93,
· via mail på pnh@adm.ku.dk eller
· med almindelig post på adressen Bleg-
damsvej 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.
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På lørdag d. 16. Marts
samles vi til oplæg og
samtale om lægemission.
Der bliver oplæg om det at rejse ud som færdig
læge og om forskellige muligheder under stu-
diet. God tid til samtale om emnet.
Du skal være hjertelig velkommen. Det foregår:
kl. 13-17. Hos Elli Lund, Herlev Hovedgade 220,
2730 Herlev.
Evt. ? kontakt: Jonas Astrup, 38 87 23 09 / 25 34
42 82 el. jka@ofir.dk
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ACTOR IN A LEADING ROLE
Russell Crowe
Sean Penn
Will Smith
Denzel Washington
Tom Wilkinson

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Jim Broadbent
Ethan Hawke
Ben Kingsley
Ian McKellen
Jon Voight

ACTRESS IN A LEADING ROLE
Halle Berry
Judi Dench
Nicole Kidman
Sissy Spacek
Renée Zellweger

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
Jennifer Connelly
Helen Mirren
Maggie Smith
Marisa Tomei
Kate Winslet

ANIMATED FEATURE FILM
JIMMY NEUTRON: BOY GENIUS
MONSTERS, INC.
SHREK

ART DIRECTION
AMÉLIE
GOSFORD PARK
HARRY POTTER AND
THE SORCERER’S STONE
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MOULIN ROUGE

CINEMATOGRAPHY
AMÉLIE
BLACK HAWK DOWN
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
THE MAN WHO WASN’T THERE
MOULIN ROUGE

COSTUME DESIGN
THE AFFAIR OF THE NECKLACE
GOSFORD PARK
HARRY POTTER AND
THE SORCERER’S STONE
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MOULIN ROUGE

DIRECTING
A BEAUTIFUL MIND
BLACK HAWK DOWN
GOSFORD PARK
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING MULHOLLAND
DRIVE

DOCUMENTARY FEATURE
CHILDREN UNDERGROUND
LALEE’S KIN: THE LEGACY OF COTTON
MURDER ON A SUNDAY MORNING
PROMISES
WAR PHOTOGRAPHER

DOCUMENTARY SHORT SUBJECT
ARTISTS AND ORPHANS: A TRUE DRAMA
SING!
THOTH

FILM EDITING
A BEAUTIFUL MIND
BLACK HAWK DOWN
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MEMENTO
MOULIN ROUGE

FOREIGN LANGUAGE FILM
AMÉLIE
ELLING
LAGAAN
NO MAN’S LAND
SON OF THE BRIDE

MAKEUP
A BEAUTIFUL MIND
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MOULIN ROUGE

MUSIC (SCORE)
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
A BEAUTIFUL MIND
HARRY POTTER AND
THE SORCERER’S STONE
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MONSTERS, INC.

MUSIC (SONG)
KATE & LEOPOLD
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MONSTERS, INC.
PEARL HARBOR
VANILLA SKY

BEST PICTURE
A BEAUTIFUL MIND
GOSFORD PARK
IN THE BEDROOM
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MOULIN ROUGE

SHORT FILM — ANIMATED
FIFTY PERCENT GREY
FOR THE BIRDS
GIVE UP YER AUL SINS
STRANGE INVADERS
STUBBLE TROUBLE
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Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________
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SHORT FILM — LIVE ACTION
THE ACCOUNTANT
COPY SHOP
GREGOR’S GREATEST INVENTION
A MAN THING (Meska Sprawa)
SPEED FOR THESPIANS

SOUND
AMÉLIE
BLACK HAWK DOWN
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
MOULIN ROUGE
PEARL HARBOR

SOUND EDITING
MONSTERS, INC.
PEARL HARBOR

VISUAL EFFECTS
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
PEARL HARBOR

WRITING (ADAPTED SCREENPLAY)
A BEAUTIFUL MIND
GHOST WORLD
IN THE BEDROOM
THE LORD OF THE RINGS:
THE FELLOWSHIP OF THE RING
SHREK

WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY)
AMÉLIE
GOSFORD PARK
MEMENTO
MONSTER’S BALL
THE ROYAL TENENBAUMS
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