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Det sker i ugen
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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:

Onsdag:
MOK nr 22, årgang 34 udkommer

Torsdag:
Maratonaften i filmklubben
5 film, natten igennem.

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Der sker for tiden en ganske omfattende
handel med turnuspladser. Som turnus-
systemet er nu, trækker man et nummer,
og jo lavere nummer, des bedre mulighed er
der for at få en turnusplads i det Amt man
helst vil have. Hvis man er havnet i Sønder-
jylland og har børn og hus i København, kan
man bytte sin turnusplads med sin studie-
kammerat, der har børn og fritidslandbrug i
Sønderjylland. Denne mulighed er der no-
gen, der udnytter på det groveste. For det
ligger sådan, at der faktisk ikke er så mange
medicinstuderende med fritidslandbrug i
Sønderjylland, men en hel del medicinstu-
derende med børn og hus i København. Det
er der nogle medicinstuderende, der er ble-
vet klar over. I stedet for at se det som en
mulighed for at hjælpe en stakkels børnefa-
milie der skal flytte til Sønderjylland, ser de
børnefamilier, der kan tjenes penge på. De

forsøger at få turnus et eftertragtet sted og
vælger derefter at ”bytte” deres turnusplads
med en stakkel som er havnet i turnus en
dagsrejse fra familien – mod en betragtelig
dusør (op til100.000 kroner), naturligvis.
Man kan kritisere turnus-systemet, der er
opbygget så man bliver stavnsbundet til et
sted, man absolut ikke ønsker at være. Tur-
nus-systemet er nu engang som det er, og
dem der misbruger det er os selv, de medi-
cinstuderende. Vi er også de eneste, der har
mulighed for at gøre noget ved problemet.
MOK’s bidrag til kampen mod udnyttelse af
turnussystemet er ikke at bringe annoncer
for salg og køb af turnuspladser. Således har
vi i denne uge undladt nogle indlæg, netop
angående dette, og det vil ligeledes være
vores politik fremover.

MOK-red/Kris

VIND100.000 KR. I TURNUS-LOTTO!

GÆT EN CANCER.
Vinderen af konkurrencen ”Gæt en cancer” blev Jiri
Bartek, hold 106v. Jiri så, med sit trænede blik,
straks, at der var tale om en Ovariecancer. Jiri kan
hente sin kirsebærvin på MOK-redaktionen på man-
dag.
MOK/Kris

Oscarkonkurrence
And the winner was....
Så er den 74. Oscaruddeling overstået og
sikke en fest det var. Ifølge TV2 sad hele
100.000 filmfans og fulgte med. Det blev en
overraskende aften i afro-amerikaernes
tegn. Og det var da også dejligt at se at USA's
filmindustris dårlige samvittighed over un-
dertrykkelsen af de afroamerikanske skue-
spilleres nu endelig fik afløb så alle kunne
gå derfra hånd i hånd og synge We Are The
World.

Overraskelser
Men nu er vi jo
nogle som godt
kan lide at svare
på Oscar-
konkurrencer i
MOK. Og vi føler
os groft røvrendt

af de overraskelser aftenen bød på. OK, Halle
Berry var faktisk en af favoritterne, men
det kom da klart bag på hende selv og også
hovedparten af besvarelserne at hun fak-
tisk fik den første Oscar for Kvindelige Ho-
vedrolle uddelt til en afroamerikaner. Glim-
rende tudetur. Det hører sig til og hjælper til
at holde os vågne. Og hvad skete der lige
med LOTR? OK, det kan godt være at A
Beautiful Mind er god og passer fint ind i det
Forrest Gump elskende publikum i USA,
men LOTR er nu engang en fantastisk
eventyrfilm, hvis lige man aldrig har set. Jeg
synes det var synd, at den blev forbigået til
alle de store priser. Og det snød da også alle
de kære læsere af nærværende ugeblad.

72 besvarelser og 13-skalaen
I alt fik vi 72 besvarelser i oscar-
konkurrencen. Tak for det! Det var
underholdene at rette dem igennem. Impo-
nerende mange havde glemt at svare på en
eller flere kategorier! Der var 25 kategorier
og antallet af rigtige svar fordelte sig på 13-
skalaen. Der var en enkelt filmspasser (næv-
ner ingen navne), der fik 3 rigtige. Dumpet!

Du skal til reeksamen om et års tid. De fle-
ste lå på en 8-9 rigtige. Og så har vi jo dagens
2 vindere, der fik sig et 13-tal!

Og vinderne er...
1. pladsen med 13 rigtige fik:
Marie Breinholt, som (og derfor er det
ekstraimponerende) havde glemt at svare
på en kategori.

Amalia Danielsen, der faktisk havde begge
Kortfilmskategorier rigtig. Hvordan i alver-
den?!

Tillykke til Jer. Håber at Martinipakken vil
bekomme jer vel.

Meeen, der er jo flere præmier. Fadls forlag
har lavet en ret sej T-shirt som vi giver til
alle dem, der har klaret 10 eller derover. Det
drejer sig om:

12 rigtige:
Anne Mørup, 5. semester
Lone A. Bondo, 6.b. semester (what?)
11 rigtige:

Sandra Teiblum, 5. semester
Christian S/H, 3. semster
Marie Baunsgaard, 4. semester
Marie-Louise Krawack, 3. semester
Liv Lauritsen, 3. semester

10 rigtige:
Dan Qaraeen, 5. semester
Mette Christensen, 4. semester
Anders Dahl, 3. semester
Rikke Holter, 7. semester
Mikkel Alanin, 5. semester

I er meget velkommen på MOK's lille kon-
tor (lokale 9.2.1) hvor I ved fremvisning af
studiekort kan få T'shirten med hjem. Kom
om mandagen mellem 12-18.

Så er det slut for i år. Vi ser allerede frem til
næste års MOK-konkurrence, hvor man
skal huske at stemme på kineser-hispanic-
amerikanerne (hvis bedstemor kommer fra
Polen), for jeg tror at det bliver næste års
tema.

MOKred/Raunsø

Lederen

Amalia får med sine 13 rigtige det
andet Martinisæt.

Marie, en af de to vindere af Oscar-
konkurrencen, får overrakt
martinipakken af MOK's
Kulturredakteur, Raunsø

MOK
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ADRESSEÆNDRINGER.

Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studie- og eksamenskontoret besked om
hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes
give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge
din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie- og
eksamenskontoret også oplysninger om din udenland-
ske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT
�DOBBELTKLIP� FRA SU ?

Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 12
måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun have to
semestre til rest. Der er ingen dispensationsmu-
ligheder !
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

WWW.SUND.KU.DK

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Studievejledningen

�TID TIL FORANDRING?!�
Den ny studieordning har i sit korte liv allerede
gennemgået mange trængsler. De grundlæggende
principper står vi bag, men der har vist sig startvan-
skeligheder, der burde, kunne og i fremtiden skal
undgås.

Den seneste offentlige kritik har sat gang i debatten:
beskyldninger om inkompetent, argumentresistent
ledelse, betoninstitutter og studerende, som tror, at
de er på fodringsanstalt, har fløjet gennem luften.
Kan det virkeligt passe at Panum er styret af anarki,
personlige interesser og interne konflikter?

Vi studenter har som gruppe desværre ikke formået
at synliggøre os tilstrækkeligt gennem de eksiste-
rende parlamentariske organer, hvilket med rette
har været kritiseret.
Nu er det tid til forandring!

Vi er to studerende fra 4. semester, som oplever at
tiden er moden til at vække Panum fra det ”medicin-
ske mareridt”. Konstruktiv kritik må nødvendigvis
hvile på et fagligt grundlag. Derfor har vi indbudt
professor Knut Aspegren, formand for den netop ned-
satte arbejdsgruppe for 3. semester til et info-møde.
I kraft af sin baggrund som studieleder i Lund, pro-
fessor i medicinsk pædagogik og konsulent for den ny
studieordning er han ekspert på området.

Informationsmøde torsdag 11.04.02 kl. 16.15 i FADLs
mødelokale

HeleneSpeyer, 33-793999, helenespeyer@hotmail.com
Julie Børlund, 32-958589, jrb@worldonline.dk

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42

Her er åbningstiderne for april måned ud. Resten
følger senere. Vi har fået en ny studiesalsvagt. Vel-
kommen til Bo.

Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesals-
vagterne.

  Dag: Dato: Tidspunkt:         På vagt:
Onsdag 3.4   11 - 14 Uffe
Torsdag 4.4   10 - 16 Bo
Fredag 5.4   13 - 17 Christine
Mandag 8.4     9 - 13 Christine
Torsdag 11.4     9 - 13 Uffe
Fredag 12.4   12 - 15 Christine
Tirsdag 16.4   10 - 16 Bo
Onsdag 17.4     9 - 13 Christine
Torsdag 18.4     9 - 13 Uffe
Fredag 19.4   14 - 17 Bo
Tirsdag 23.4   10 - 12 Bo
Onsdag 24.4     9 - 13 Uffe
Torsdag 25.4   10 - 14 Christine
Mandag 29.4   10 - 14 Bo
Tirsdag 30.4     9 - 13 Uffe

Ret til ændringer forbeholdes.
- Check altid opslag på døren til studiesalen.
Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.

Ny studieordning:
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metode-
lære på 3. semester skal samtlige obligatoriske
studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle
skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi,
statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal
være afleveret og godkendte. For at kunne ind-
stille sig til eksamen i integreret organkursus
skal man have godkendt sit dissektionskursus samt
have afleveret og fået godkendt rapporter i forbin-
delse med cellebiologi og integrerede organkurser.

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

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

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

Orienteringsmødet afholdes

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

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

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

Vel mødt !

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Fase II/Kandidatuddannelsen
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om
der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærk-
som på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/
eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

Fase I

MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI II. 8. SEMESTER FOR-
ÅRET 2002.

Opgave 2, der er en gruppeopgave, er blevet ud-
leveret onsdag den 3. april  ved forelæsningen.
Opgaven kan herefter afhentes på Afd. f. Medi-
cinsk Videnskabsteori (Panum byg.) Opgaven lig-
ger i grøn bakke på bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 29. april enten til din
eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved
lokale 22.3.5.)
M.v.h. Kirsten Kjær

FASE II

STUDIET
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NANO SCIENCE�  FICTION?!
Nanoteknologi udråbes som den nye tids videnskab.
Men hvad er nanoscience og nanovidenskab egentlig?

Nanoteknologi muliggør manipulation med materia-
ler på nanometer-skala, dvs. i atomers og molekylers
størrelsesorden.

Bittesmå robotter i blodet, der renser blodkarrenes
indre væg for fedtaflejringer, og kunstige livsformer
opbygget i laboratorier atom for atom er to af de
forestillinger som disse teknologier kan tænkes at
kunne føre til en dag.  Science fiction litteraturen
byder på en lang række af lignende vilde visioner,
men hvad er det nanovidenskabsfolk i virkeligheden
beskæftiger sig med? Og hvilke etiske overvejelser
afstedkommer deres forskning?

For at få indblik i forskellige aspekter af dette hotte
og interessante felt, har vi inviteret to internatio-
nalt anerkendte forskere i nanoteknologi samt
studenterpræsten.

Oplægsholdere:

Pieter Telleman (B.E., M.Sc., Ph.d.)

blev udnævnt til professor i bio/kemiske mikro-
systemer ved Mikroelektronik Centret på DTU 1.
juli 2001. Uddannet kemiingeniør (Twente Universi-
tet) og biokemi (Mijmegen Universitet) og senere
ph.d i medicin (Amsterdam), videre studier og senere
adjunktur ved Harward (både ved institute of human
genetics og medical school).  Tiltrådte i 1998 som
gruppeleder inden for Bio/kemiske mikrosystemer
ved Mikroelektronik Centret på DTU. Samme sted
blev han i 2000 udnævnt til forskningsleder.

Hans forskning koncentrerer sig om anvendelse af
mikro- og nanoteknologi i forbindelse med kemi og
naturvidenskab inden for det biologisk-medicinske
område. Målet er at udføre komplette bio/kemiske
analyser på chips af silicium, glas og plast for deri-
gennem at opnå øget generel effektivitet og præci-
sion.

Francois Grey (B.E., M.sc., Ph.d.)

Fransk-canadier, opvokset i Geneve i Schweiz og har
en Master’s uddannelse i fysik fra Imperial College i
London. Kom til Danmark i 1984 for at gennemføre
et ph.d.-studium på Københavns Universitet og Risø.
Herefter i en post.doc., som formede sig som et sam-
arbejdsprojekt mellem Risø, synkrotronstrålings-
faciliteten i Hamburg og Max Planck Instituttet i
Stuttgart. I 1991 foretog Francois Grey en afstikker
til Japan, hvor han var med til at starte den japanske
nanoteknologi-forskning. Ansat I 1994 på Mikroelek-
tronik Centret (MIC) ved DTU, som leder af  the
nanotechnology Group. Siden 1997 vice-direktør for
MIC.

Nicolai Halvorsen

Studenterpræst ved de natur- og sundheds-
videnskabelige fakulteter.

Yderligere oplysninger kan fås på vores hjemmeside
(www.sund.ku.dk/praest) eller ved henvendelse til
undertegnede eller studenterpræst Nicolai Halvor-
sen (pnh@adm.ku.dk eller 20 46 41 93)

Studietilbud

Annoncer
STILLINGSOPSLAG
1 stilling som studievejleder ved medicin

Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1. juli 2002 være 1 stilling at besætte.  Studievejledningen fungerer som en gruppe på normalt 7 vejledere, som alle
er stud.med.’ere.

Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig travlt i august (optagelse og semesterstart) og i januar
(semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse cirka
700 timer. Timelønnen er i ifølge gældende overenskomst

Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende og studienævn/administration. På den ene side er man forpligtet af de gældende regler og
bestemmelser, på den anden side er man ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx. om valg af uddannelsessted på fase II samt opsøgende vejledning med eksamenshjælp. Herudover har vi et
samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af
alternative studieplaner.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende ved KU og flere Europæiske universiteter. Arbejdet indebærer kontakt med de pågældende universiteter, deres
koordinatorer, studenter samt Det Internationale Kontor.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har kendskab til forhold i, og omkring universitetet,
tidligere ansættelser og aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med minimum 1. studieår bestået.
Dette skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan betyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i august/januar. I denne sommerferie vil få ferie i uge 29 og 30.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Ansøgninger stiles til: Studieadministrator Leif Christensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N

og skal være Studienævnet i hænde senest tirsdag 21. maj 2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 22

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til studievejledningen for medicin på ovennævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

STUDIET & ANNONCER
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BØGER SÆLGES
Andreasen INDRE ORGANER 9. udgave   400,-
Bojsen-Møller BEVÆGEAPPARATET
11. udgave  400,-
Meisenberg MEDICAL BIOCHEMISTRY   300,-
Nielsen KOMPENDIUM I SPEC. HISTOLOGI
6. udgave  100,-
Karlsen BASAL NYREFYSIOLOGI  100,-
Holum ORGANIC &
BIOLOGICAL BIOCHEMISTRY  200,-
Wedding BEHAVIOR & MEDICINE  200,-

Alle i rimelig el. ny stand, nogle med moderate
overstregninger.
Giv evt. et bud!

51926552

STUDENTERMEDHJÆLP
Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og
Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV) søger
studentermedhjælp.

Til udarbejdelse af litteraturlister i forbindelse
med udgivelse af en medicinsk teknologivurde-
ring om leddegigt søges studerende med lyst til
at arbejde med databasesøgning og reference-
håndtering.

Opgaven ønskes udført i ugerne 15-18 (8.april.-
3.maj), og du skal kunne afsætte ca. 20 timer
ugentligt i disse 4 uger.

Du vil modtage introduktion til databasesøgning
(primært i databasen Medline), samt program-
met Reference Manager ver. 10.

Opgaven honoreres med kr. 8000,- før skat.

Er du interesseret, er du velkommen til at kon-
takte enten

Informationsspecialist, bibliotekar Malene
Fabricius Jensen på tlf. 72 22 77 33, e-mail
mfj@sst.dk eller Specialkonsulent, cand.polit.
Mette Lange på tlf. 72 22 77 35, e-mail mel@sst.dk

Du kan læse mere om CEMTV på http://
www.cemtv.dk

Sundhedsstyrelsen
Center for Evaluering og Medicinsk Teknologi-
vurdering
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S.

FORSØGSPERSONER SØGES
Til videnskabeligt forsøg der har til formål at undersøge fysiologiske adaptationer til ophold i højde søges
et antal mandlige forsøgspersoner.

Forsøget inkluderer 2 timer daglig (eftermiddag/aften) hypoksisk stimulering i undertrykskammer i 2 uger
(uge 18 og 19) på fastlagte tidspunkter.

Prøvemateriale bliver indsamlet via venøse blodprøver og 3 muskelbiopsier. Desuden bliver der foretaget
maksimale iltoptagelsesmålinger.

Honorar gives.

Yderligere information hos:

Carsten Lundby 35457595
Thomas K. Nielsen 35458707

SCANDEFAFEST
TANDLÆGERNE HOLDER
FEST

LØRDAG D. 13. APRIL 2002
KL. 22 � 05

STED: STUDENTERKLUBBEN

- ALLE ER VELKOMNE �

LIVE MUSIK : KL. 22 -24

BILLETTER TIL FESTEN KAN
KØBES I SATELLITKANTINEN
ONSDAG, TORSDAG OG FRE-
DAG
KL. 10.30  -  11.15

PRIS  50,-

FADL

Nye Pamperer
kan melde sig her
!!

Kunne du tænke dig at
blive politikker i FADL,
eller vil du bare vide lidt
om hvor dine kontingent
penge forsvinder hen, så
kom til vores Repræsentantskabsmøde tirsdag d.
30 april kl. 16.15 i FADLs mødelokale. Møde et
som alle andre Repræsentantskabsmøder, åbent
for alle FADL-medlemmer, men dette møde vil
være et specielt ”nybegynder møde”. Efter mø-
det spiser vi sammen (tilmelding nødvendig på
toc@fadl.dk). Som du måske har lagt mærke til
er der stadig 5 ledige pladser i Repræsentantska-
bet som skal besættes, og hvis du er interesse-
ret, kan du hente stillerlister i sekretariatet
byg. 1.2.20. VEL MØDT !
Christianne, KKR.

DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD
Er du interesseret i at have indflydelse på hvordan dit studieforløb skal være?
Er du interesseret i at gøre en arbejdsindsats for at få ændret på de problemer der
er med studieordningen?
Er du interesseret i at være ”talerør” og repræsentant for 3000 medicinstude-
rende i udvalg hvor vi faktisk har en stor indflydelse og hvor vi kan ændre på
tingene?

Kom da til vores MSR møder (Det Medicinske Studenterråd), og vis os hvad der
er galt, og hjælp os ved selv at deltage aktivt, med at få ændret på problemerne.

Jo flere hænder der er i MSR, jo flere problemer kan der tages hånd om, og
forhåbentlig forudse og forhindre fremtidige problemer.

Det næste MSR møde afholdes tirsdag den 30/4
Til dette møde skal bl.a. et oplæg til udformning af 5 semester eksamen, lavet af medicinstude

rende, diskuteres inden der indkaldes til 5.semester udvalgsmøde.
Desuden skal ændringer i cellebiologikurset diskuteres

Den officielle dagsorden sættes i MOK den 24/4.
Ønsker du punkter på dagsordenen skal du kontakte undertegnede inden den 21/4.

Håber på at se rigtig mange aktive der ønsker at gøre en indsats for studieordningen og studieforløbet, til
næste MSR møde.

MVH. Bo Biering-Sørensen

 

Indre organer

Annoncer, fortsat

ANNONCER & INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 14 – 1/4-2002 – 7/4-2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 19 12 17 13 13 20 24 118
Udækkede vagter 0 3 2 5 7 2 4 23 20

Aften 15-23
Bestilte vagter 17 29 25 26 27 26 24 174
Udækkede vagter 0 6 0 2 9 0 0 17 10

Nat 23-07
Bestilte vagter 21 21 23 28 25 26 27 171
Udækkede vagter 2 4 6 12 5 0 5 34 20

Bestilt i alt 57 62 65 67 65 72 75 463
Udækket i alt 2 13 8 19 21 2 9 74 16

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 14 - 11/4 2002 – 7/4-2002

Hold/Dato 01.4 02.4 03.4 04.4 05.4 06.4 07.4 i alt
Planlagt V 15 15 15 15 15 15 15 105
2001 3 3 3 3 3 3 3 21
2002 3 3 3 3 3 3 3 21
2003 3 3 3 3 3 3 3 21
2005 3 1 0 2 3 3 3 15
2008 3 2 0 0 2 3 3 21
Planlagt S 3 3 3 3 3 3 3 21
SPV 1502 3 3 3 3 3 3 3 21

VAGTBUREAUET

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.

TJEN FLERE PENGE OG
BETAL MINDRE I SKAT
Som mange allerede vil vide, er der igennem de sene-
ste måneder sket en hel del nyt i vores vagtbureau.

Det handler bl.a. om udvikling af nye produkter med
henblik på at skabe studierelevant arbejde af inte-
resse for alle på alle studiets niveauer f. eks. inden
for.
* operationsassistance
* dialyse
* cardiologi
* radiologi
* blodprøvetagning

* biopsitagning
og mange flere...

Med henblik på at få en gensidig dialog omkring denne
udvikling samt forslag til yderligere forbedring af vo-
res vagtbureau, indbyder Vagtbureauet til en temadag,
hvor vi samtidig vil orientere om mulighederne for
forskellige fradrag på selvangivelsen, når man er vagt-
tager.

Vores ønske er, at alle bliver klar over, hvilke mulighe-
der der er for på én og samme tid at tjene flere penge

ved mere interessant arbejde og samtidig betale min-
dre i skat.

Reserver derfor allerede nu Onsdag, den 17. april kl.
16:00 i DAM auditoriet på Panum Instituttet.

Er du interesseret i at deltage bedes du tilmelde dig,
enten ved at sende en e-mail til cc@fadl.dk eller ved
at komme op på vagtbureauet i vores åbningstid, som
er alle hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor
der ligger tilmeldingsblanketter. Du kan naturligvis også
ringe på 3537 8800 - tast 2 i samme tidsrum, og bede
en af medarbejderne om at udfylde en tilmeldings-
blanket for dig.

BESØG DIN FAMILIE OG TJEN
PENGE SAMTIDIG...?

Som noget nyt, forsøger vi at skabe nogle
dispensationsaftaler til jer på sygehuse, hvor vi må-
ske normalt ikke dækker. Det handler kort sagt om at
tilgodese dem af jer, som kommer fra Bornholm, Lol-
land Falster eller andre "fjerne" egne i Danmark. Vi
tænker, at I måske ville være interesserede i at tage
vagter i weekender og ferier, hvor I er hjemme og
besøge jeres familier. Skulle du være interesseret i
dette, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte
os via e-mail på adressen cc@fadl.dk eller ved per-

sonligt fremmøde på Vagtbureauet, hvor vi har åbent
alle hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00. Der vil
ligge nogle særskilte blanketter, du der kan udfylde.
Du kan selvfølgelig også ringe til os i ovennævnte
tidsrum på tlf.nr. 3537 8800 - tast 2, og sige, at du har
læst denne annonce og er interesseret, samt med
hvilket sygehus, og i hvilken periode, du eventuelt er
interesseret i at indgå en dispensationsaftale, så ud-
fylder vi blanketten for dig. Vi vil senere vende tilbage
til dig, når vi ved, om projektet kan realiseres.

Endvidere overvejer vi at kontakte praktiserende læ-
ger i København, angående deres behov for sekretær-
arbejde i eksempelvis sommerferien. Skulle du derfor
være interesseret i at arbejde som afløser for en læge-
sekretær og/eller klinikassistent, besidde erfaring in-
denfor områder som: telefonpasning, indskrivning, blod-
prøve- og EKG-tagning, stix'ning af urin og udførelse
af spirimetri og eventuelt også have kendskab til
Novax eller et andet af de praktiserende lægers edb-
systemer, så hører vi meget gerne fra dig. Der vil på
Vagtbureauet være blanketter, hvor du kan melde dig
som interesseret samt give oplysning om hvilke af
ovennævnte, samt andre relevante, kvalifikationer du
besidder.
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FERIEPENGE!!!
Da vi har haft, og stadig har, en systemfejl, er det
vigtigt at I, som har afleveret feriepengekort til sidste
lønkørsel, checker om I har fået det beløb udbetalt,
som I var berettiget til. Er dette ikke tilfældet, kan I
enten ringe til os, eller sende en e-mail til cc@fadl.dk.

Dispensationer: Husk at meddele os, hvis I har haft
en dispensation sidste år, som I gerne vil forlænge til
31.3.2003.

Med venlig hilsen
Vagtafdelingen

DISPENSATER
Tranehaven i Gentofte, som er et behandlingscenter,
søger dispensater.  Er du interesseret i en
dispensationsaftale med Tranehaven, kan du enten
komme op på Vagtbureauet, hvor vi har åbent hverda-
gen mellem klokken 9.00 og 17.00, og udfylde et an-
søgningsskema, eller du kan sende en e-mail til
cc@fadl.dk, med oplysninger om dit navn, adresse,
cpr.nr., og telefonnummer. Så sørger vi for resten.

HOLD 1512 SØGER SPVÉR TIL
AT DÆKKE VAGTER I
FORÅRS- OG
SOMMERPERIODEN.

Vi er fast hold på dialyseafdelingen på Hillerød.
Vi dækker primært vagter i ferieperioderne. Vi skal
aktuelt dække 1 dagvagt og 1 aftenvagt pr dag i maj
og juni, og 2 dag- og aftenvagter i juli og august. Vi
dækker kun dag- og aftenvagter. Dagvagten er fra
8.00 - 14.00 aftenvagten 15.00 - 21.00 (+løn for 2
timers transport).

Vi har brug for SPVer der:

* Har haft mindst 200 timer
* Har lyst til og kan tage vagter i maj og juni (skriv på
ansøgning hvor mange vagter du har mulighed for at
tage i disse måneder).
* Kan komme til holdmøde lørdag d.20.4 kl. 15.30 i
panumkantinen

Ansøgning udfyldes og afleveres på vagtbureauet,
senest torsdag d. 18.4.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Marianne
Ring Andersen, tlf 38796317.

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 1
VENTILATØR TIL
INDSUPPLERING NÅR DET
PASSER DENNE!

Krav:
* Bestået farmakologi (Hvis du er på 7. eller 8. seme-
ster, kan der dispenseres fra dette)
* 300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
* 4-5 vagter pr. måned

Sidder Du i øjeblikket i eksamensstress.... er du ved
at få grå hår i hovedet over hvad Du skal i din som-
merferie og/ eller hvordan du skal finansiere denne
vha vagter på dit flyverhold.....så er dette tilbud mu-
ligvis noget for dig!
Vi er et fast VT-hold, som dækker hele månedens
aften- og nattevagter på Herlev intensiv afdeling.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske  samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet er fuldtalligt i øjeblikket, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, øn-
sker vi efterhånden at tilføre nyt blod til holdet.

Derfor kan vi tilbyde, at du kan starte på holdet så
snart det passer dig, få dine følgevagter med det
samme og være sikker på minimum 4-5 vagter ( ofte
flere hvis interesseret, da alle gerne vil holde ferie).

Som medlem på hold 4406 vil du
- få en masse søde kolleger (både læger, plejeperso-
nale og specielt ventilatører)
- få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
- få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc
- se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb.
- Få undervisning af afdelingens læger i emner, som
vi måtte ønske..

Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med sygeplejerske (Dette kan dog
ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).

Ansøgningsfrist: Ring snarest mulig til holdleder An-
nette S. Jensen 39 27 47 86 og fortæl hvornår du
kunne forestille dig at starte (Hvis det først er i juli eller
august er dette også O.K.)

HJEMMEHOLD 4636 SØGER
NYE HOLDMEDLEMMER

Vi er et nyt hjemmehold, der søger medlemmer, til
pasning af en syv mdr. gammel dreng, der sammen
med sin mor er flygtning i Danmark. Han har en defor-
mitet i luftvejene og nogle gastrointestinale problemer,
der gør, at han er trakeotomeret og har duodenals-
onde. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,
samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt samar-
bejde med hans mor. Han har siden fødslen været
indlagt på RH, i øjeblikket på afd. 5061, men skal
hjem, når de har fået et sted at bo. Vores opgave er
noget speciel, idet vi udover at passe drengen også
har en meget stor indflydelse på moderens hverdag,
idet deres sociale netværk i Danmark er meget lille, og
fordi hendes kendskab til Danmark er meget begræn-
set. Vi har derfor et meget tæt forhold til hende og en
stor betydning for, hvordan hun bliver integreret i lan-
det.

Forventning til dig: - VT'er, gerne BVT'er
          - meget gerne erfaring med pasning

af små børn og deres naturlige udvikling.
- kunne tage 4-6 vagter pr. md. Også i eksamens-
månederne.
- kunne tage både dag-, aften- og nattevagter.
                                - skal kunne blive på holdet i
længere tid af hensyn til drengen, da han

             knytter sig til os.

Vi tilbyder: -  pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem
lille dreng.
                    - tæt samarbejde med hans mor, der er
meget sød og interesseret i at lære fra os.
                    - et spændende arbejde, hvor man ikke
kun lige skal tænke på sugning og bleskift.

Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Diana Jensen på telefonnum-
mer 35850631 el. 25112295 for yderligere information.

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt.

SPV-FLYVER HOLD 1502
SØGER  NYE MEDLEMMER

Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.

Krav:
           Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vag-
ter.
           Min. 3-4 vagter hver måned.
           Være ansvarsbevidst.
           Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsu-
lent Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
HOLD 4201 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.

Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 71/2 timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.

Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel.
Angående antallet af vagter om måneden, skal du
kunne tage 6-7 vagter, hvis du primært vil arbejde
med de stabile kroniske dialyse patienter, og 8 vagter
hvis du vil dialysere de mere akutte patienter.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

Ansøgningsfrist d. 15/4-02.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983 / 22584191.

KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE

Kardiologihold 4103 på KAS Gentofte søger en erfaren
ventilatør til indsupplering pr. 1. maj. Vi er et hold på 15
som dækker aften/nattevagter i hverdage og hele døg-
net i weekenden.

Man er som holdmedlem forpligtet til tage gennemsnit-
tet af vagter ca. 4-5 om måneden.

Oplæring foregår som en række følgevagter, hvoraf
halvdelen er betalt; antallet afhænger af din erfaring,.

* For at søge skal du gerne have afholdt mere end 200
VT timer, og du vil blive foretrukket hvis du har be-
stået farmakologi.

* Du skal kunne deltage i holdmøde/middag torsdag
den 18. april kl. 17.00. Ansøgning til Vagtbureauet se-
nest den torsdag den 11. april.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte holdleder
Anders Hvelplund på telefon 35851590
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VI MANGLER 1 KOMPETENT
HOLDKOLLEGA PÅ
HÆMODIALYSEHOLD 4202 I
HERLEV

Har du lyst til:
* Mere selvstændighed på dine vagter
* Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
* Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
* At være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
* At blive en rasende dygtig kliniker, med bred medi-
cinsk/nefrologisk viden
* At blive en haj til at stikke og omgang med CVK'er
* At være fri for nattevagter.

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

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

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30
Lørdag    7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.
Krav:
* 150 VT-timer
* fase II, afsluttet 6.semester
* bestået farmakologi indenfor 1 år
* 8 vagter/mdr.
Oplæring:
* 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.
* Opstart: efter aftale.

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, og disse afholdes i maj måned
* Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.

Yderligere oplysninger hos holdleder Rebekka tlf.: 3537
4920

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 18.04.02 kl. 12:00 til Vagt-
bureauet

EKSTRA SPV-KURSUS TIL
AUGUST

I august gennemføres et intensivt SPV-kursus fra
mandag d. 12/8 til fredag d. 30/8 med undervisning 3
eller 4 timer næsten alle dage fra kl. 16.30.
Desuden indgår 2 praktikdage på hospitalsafdeling
mellem 22/8 og 8/9.
Kurset afsluttes inkl. orientering og vagtplanlægning
d. 9, 10 og 11 september.

Fuldstændig kursusplan kan fås på vagtbureauet eller
ved henvendelse på kurser@fadl.dk

Tilmelding senest 1. maj.

Ansættelsessamtaler:På afdelingen

Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. april 2002 til Vagt-
bureauet

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

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

VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER
1 NYT HOLDMEDLEM

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 15-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage og i skoleferien

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

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 20 71
85 11 eller
                                         Helle: Tlf. 26 27 70 69

Ansøgningsfrist: Torsdag den 11. april 2002 til Vagt-
bureauet

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).

Basisgrupper og IMCC
BANDRUM
Er du/I studerende på Panum og står og mangler
et sted at boltre sig med de musikalske udfoldel-
ser ?
Så har du mulighed for at søge om tid i Panums
øvelokale beliggende i stud.klubben. Øvelokalet
er udstyret med sanganlæg, alt andet gear med-
bringes af musikerne selv. Øvelokalet benyttes
primært hverdagsaftener samt weekend for-/ef-
termiddage, normalt vil man få tildelt én ugent-
lig øvetid. Har dette vakt interesse - skriv en
ansøgning med et par ord om jer selv (særligt
antal medlemmer samt antal stud.med.’er – skal
kunne dokumenteres med studiekort).

Send HURTIGST MULIGT til torp@mdb.ku.dk

GIM´S NÆSTE
MØDE
Gruppen for Integreret Medicin
(GIM) holder som bekendt møde
den første onsdag i hver måned.

Da den første onsdag i maj er den traditionsrige
1.maj, holder vi først GIM møde ugen efter:

GIM møde Onsdag d. 8. maj kl. 16.00 i lokale
9.2.3.

På dagsordnen vil bl.a. være GIM´s fremtid; hvad
er vores mål og hvor vil vi gerne bruge vores tid
og kræfter. For eksempel kunne studiekredse i
spændende emner (hypnose eller antroposofisk
medicin eller ???) være en mulig aktivitet i frem-
tiden. På mødet vil der sandsynligvis og være
inviteret en spændende gæst !

Vel mødt til alle nye, gamle, halvgamle og halv-
nye gimmere. Og husk så at nyde foråret… GIM

ORPHANAGE
INITIATIVE - I
RUMÆNIEN
Kunne du tænke dig at komme ud og opleve
noget andet end bare Panum? Måske vil
børnehjemsprojektet i Rumænien lige være no-
get for dig.
Projektet omfatter børnehjem i 4 byer i Rumæ-
nien. Fælles for dem alle er bl.a., at de er under-
bemandede, og børnene derfor langt fra får den
opmærksomhed, de har brug for.
Mange af børnene er, som et resultat heraf, en-
ten fysisk eller mentalt tilbagestående. Din op-
gave vil primært være at stimulere børnene gen-
nem lege, udflugter og andre aktiviteter. Des-
uden vil der blive mulighed for at assistere både
læger og fysioterapeuter i deres arbejde med
børnene.
Projektet er åbent for alle studerende og er af 3
ugers varighed.
Ansøgningsfristen er d. 15 april for rotationerne
i juli/august måned. Desuden er der mulighed for
at komme afsted i november.

Har det vakt din interesse så kontakt Pernille (7
sem. Gentofte) på tlf.nr 35 36 85 18

MANDAG AF-
TEN KAN DU
LÆSE MOK PÅ: WWW.MOK.INFO

VB & INDRE ORGANER
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RE:RE: LEDER
Hvad er en leder?

"En artikel i et dagblad som udtrykker bladets hold-
ning om aktuelle spørgsmål" (citat nu dansk ordbog)

Der foreligger åbenbart en misforståelse om, hvad
en leder må indeholde. Fejlagtigt, mener Julie og
Helene, at lederen i MOK ikke må indeholde menin-
ger. Det ligger dog således, at Lederen udtrykker
holdningen for den siddende redaktion. Det vil sige,
at når jeg idag har skrevet en leder, så udtrykker det
den siddende redaktionens holdning (vi er idag 3 per-
soner på redaktionen). Derfor hører Drews’ leder
ikke til under debat.
Og lad os så få noget ordentlig debat i stedet for
latterlig brok over, hvor MOK-redaktionens indlæg
hører hjemme

MOK/Kris

RE: LEDER...
Det er efter vores mening beklageligt, at vi som
studerende på ny studieordning ikke har været gode
nok til at søge indflydelse. Det er dog ikke det samme,
som at der ikke er blevet gjort noget, eller at det,
der er blevet gjort, kan affejes som brok.

Vi finder det derfor ganske problematisk at denne
uges leder i MOK har forvildet sig fra debatsiderne,
hvor den hører hjemme, til side tre, der udtrykker
redaktionens holdning på vegne af
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan.

Med håb om en fremtidig positiv debat

hilsen
Julie Børlund, jrb@worldonline.dk og Helene Speyer,
helenespeyer@hotmail.com (4. sem.)

Debat
DEBAT
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P8�n præsenterer

Program:

Kl.20.00 13 days
Den fascinerende film om de hektiske 13 dage i det hvide hus under cubakrisen i 1962.
Sovjetunionen har nok så frækt installeret atomvåben på cuba, lige i USAs baghave.
Hvad skulle USA gøre ved det i den koldeste tid i den kolde krig? Baseret på frigivne
oplysninger fra hemmelige efterretningsarkiver. Oplev Kevin Costner som præsident
Kennedys rådgiver.

Kl.22.30 Ballerup Boulevard
Den danske film fra 1986. De tre skoleveninder Pinky, Eva og Jannie har et skoleband
"Ballerup Boulevard". Vi får et indblik i deres indbyrdes pubertetsproblemer og des-
uden viser det sig, at Pinkys familie er i opløsning.

Kl.01.00 Ondskabens Hotel
Så er det tid til gode gys og shok. Stephen Kings klassikeren ondskabens hotel med en
usædvanlig ubehagelig udgave af Jack Nicholson, der spiller familiefaren Jack som skal
passe et lukket hotel vinteren over med sin familie. Det viser sig at hotellet gemmer
på hemmeligheder fra fortiden og Jack mister langsomt jordforbindelsen mens sønnen
ser syner i gangene. Redrum, redrum, redrum.

Kl.03.30 Flugten fra hønsegården
Flugt er den eneste udvej! Men det kan være svært, hvis man er høne på den strengt bevogtede
Tweedy Farm. Trods de hårde odds, forsøger hønen Ginger sig, men det ender i en del
springture. Hønsenes helt kommer i form af macho-hanen Rocky, der selv er på flugt.

Kl.05.00 Fear and loathing in Las
Vegas
Vi følger sportsjournalisten Raoul Duke (Johnny Depp) og hans advokat Dr. Gonzo (Benicio
Del Toro) på deres vej til Las Vegas, hvor de to skal dække Mint 400. Men for Duke og Gonzo
ender turen mere i druk, stoffer, ballade, druk og endnu flere stoffer, end det egentlige formål med
turen. Filmen er baseret på Hunter S. Thompsons roman af samme navn og foregår i Guds eget
land i en tid, hvor 60´ernes „peace, love and harmony“ er blevet erstattet af 70´ernes kynisme.
Vi slutter natten af med denne ultimative stenerfilm! Kom og fald i søvn, eller bliv skæv.

Så byder filmklubben igen velkommen til en hel aften og nat med
gode film. Har du brug for en afstressende aften foran lærredet, god
natmad og masser af madrasser, tøjbamser og pyjamashygge, så duk

op. Du vil ikke blive skuffet.

FILMKLUBBEN

Maratonaften
TORSDAG DEN 11/4


