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Det sker i ugen 2002/2003

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@mok.info
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@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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 8, årgang 35 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MO K
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid: Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Maj-Britt Helvang
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen Onsdage fra kl. 13.00 - 17.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

Studievejledningen

MØDEREFERAT
Forum: Mødedeltagerne
Møde afholdt: 24. oktober 2002
Sted: Mødelokale 9.1.68
Referent: Marianne Arbirk

TIL STEDE
Ralf Hemmingsen, Ulla Wewer, Simon Serbian og
Maja Barfod Hørsving.
DAGSORDEN
1.
Nedsættelse af en ”Begivenhedskomité” på Det
Sundhedsvidenskabeli-ge Fakultet.

Inden man gik til pkt. 1 på dagsordenen, var der en
kort snak om under-søgelsen i Universitetsavisen
vedrørende de studerendes frafald. Det blev beslut-
tet at Marianne Arbirk skulle fremskaffe materialet
til næste møde, og at man vil invitere Studielederen
for Medicin Pernille Due samt Lars Kayser, PUCS.

Herefter talte man kort om Fakultetsdagen.
Ad 1)
Nedsættelse af ”Begivenhedskomité”.
Simon Serbian havde udarbejdet et notat om
begivenhedskomiteens kommissorium, arbejdsområ-
der, sammensætning osv.

Herefter var der en kort brainstorm af hvem man
kunne tænke sig af VIP er ville være relevante i en
sådan komite. De studerende til komi-teen finder
Simon/Maja, og Ralf Hemmingsen ville komme med
en indstilling til Bente Hagelund om at Marianne
Arbirk bliver sekretær for udvalget.
NÆSTE MØDE AFHOLDES 2.
DECEMBER 2002, KL. 13.00 –
14.30 I MØDELO-KALE 9.1.68.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 44
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 28/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 29/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo
Ons 30/10 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 31/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
TRÆFFETIDER UGE 45
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 04/11    aflyst aflyst Camilla Grønlund Hiul
Tir 05/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo
Ons 06/11 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 07/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt

Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet vil fra uge 44 kunne rettes til dén
international studievejledning under Suzanne Andersen.  - Indtil der foreligger en
ny fastansættelse af endnu en international vejleder - bør alle studerende afpasse
deres henvendelser.
TRÆFFETIDER UGE 44
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Ons 30/10 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 31/10 1230 – 1300 1300 – 1500 Suzanne Andersen
TRÆFFETIDER UGE 45
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Ons 06/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 07/11 1230 – 1300 1300 – 1500 Suzanne Andersen
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Den Internationale Studievejlednings e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk

Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

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.

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.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

WWW.SUND.KU.DK
Med venlig hilsen

Studievejledningen for medicin

Styrende Organer
STUDIET
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HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBE-
TALT "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 dispensationsmulig-
heder !
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.

Fase I
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 AFHOL-
DES
TIRSDAG D. 29. APRIL 2002 KL.
14.15 – 15.00
I LUNDSGAARD 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 !

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.
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 metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

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.

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Her er semestrets åbningstider for    NOVEMBER
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne.

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Fredag   1.11 Uffe Uffe Uffe Uffe Christel Christel Christel

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag   4.11 Uffe Uffe Uffe Uffe
Tirsdag   5.11 Christel Christel Bo Bo Bo Bo Bo Bo
Onsdag   6.11 Christel Christel Christel Bo Bo Bo Bo
Torsdag   7.11 Bo Bo Bo Bo Christel Christel Christel Uffe Uffe Uffe
Fredag   8.11 Uffe Uffe Uffe Uffe Christel Christel Christel

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 11.11 Christel Christel Christel Uffe Uffe Uffe Uffe
Tirsdag 12.11
Onsdag 13.11
Torsdag 14.11 Christel Christel Christel
Fredag 15.11 Christel Christel

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 18.11 Christel Christel Christel Christel Bo Bo Bo Bo Bo Bo
Tirsdag 19.11 Bo Bo Bo Bo Bo Uffe Uffe Uffe
Onsdag 20.11 Bo Bo Bo Bo Bo Bo
Torsdag 21.11 Christel Christel Christel Christel Christel
Fredag 22.11 Christel Christel Christel

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 25.11 Bo Bo Uffe Uffe Uffe
Tirsdag 26.11 Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo
Onsdag 27.11 Christel Christel Christel Christel
Torsdag 28.11 Uffe Uffe Uffe
Fredag 29.11

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

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 opmærksom
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.

STUDIET

TIL PIGERNE
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KURSUS FOR LÆGEVIKARER EFTERÅR
2002
For tredie gang afholder vi et lille kursus for kom-
mende lægevikarer og andre interesserede.
Det er gratis og følgende emner vil blive behandlet:
· Juridiske vilkår for lægevikarer
   Hvem har ansvaret, intrukser for vikarer, klages-
ager mm.
· Samarbejde med sygeplejersker
  Om at være leder, hvad snakker de om i kaffestuen,
10 gode råd, mm
· Specielle journalnotater
    Stuegang, dødsfald, epikriser, om at konferere,
diktere, journaljargon, mm
· Staldtips
    Blandede råd om; hjertestop, febril patient, sove-
medicin, smertestillende mm
· Skadestuen
    Gode råd og faldgruber i skadestuen.
· Blodprøver
    Væsketal. Leverprøver, rødt og hvidt blod-
billede,...
    Kort indføring i anvendelse og fortolkning af de
vigtigste blodprøver.
· Overenskomst
    Løn, bolig, transport mm

Undervisere:
Søren Brostrøm, læge, phd-stip, forfatter til ”Sub
jektivt &objektivt”.
Petra Kempf, sygeplejeske, BA i psyk. og pæd.
Stine Sloth, repr. fra FADL.
Peter Fahmy, læge, (kursusleder).

TID & STED:
TORSDAG DEN 28 NOVEMBER, KLOK-
KEN 17- CA.21,
PFIZER, LAUTRUPVANG 8, BALLERUP
(VED MALMPARKEN S-STATION)
Målgruppe:
Alle medicinstuderende der skal have, eller har, et
lægevikariat til vinter eller foråret.
                    Dem der er i tvivl om de har lyst eller
mod på et vikariat, er osse meget velkomne.

Pris:
 Gratis. Pfizer er sponsor og inviterer på sandwiches,
aftensmad og forfriskninger.

Tilmelding:
Elektronisk til anne.m.oldenburg@pfizer.com  Til-
melding er bindende, da der er et begrænset antal
pladser.

Spørgsmål: Er du i tvivl om noget, så kontakt
Peter Fahmy

3535 7579
 pfahmy@wanadoo.dk

Studietilbud

NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN

I den kommende tid er der følgende arrangementer:

”En værdig død?” – et allehelgensarrangement med
Kirsten Thorup
Vi afholder en allehelgensgudstjeneste, hvor vi
kredser om det at mindes de døde. Hvis du har mi-
stet nogen, som du ønsker at studenterpræsten skal
nævne ved navn i sin prædiken, kan du maile ham
(pnh@adm.ku.dk) eller ringe (20 46 41 93) og oplyse
navnet senest tirsdag den 29. oktober.

Forfatteren Kirsten Thorup læser efterfølgende op
fra sin roman ”Bonsai”, og der vil være mulighed for
at drøfte emnet over en kop stærk kaffe eller et glas
rødvin.
Tid: Onsdag den 30. oktober, kl. 19.30
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123
Kbh. K

Forud for arrangementet afholder vi ekstraordinær
generalforsamling med valg til vores bestyrelse. Hvis
du er interesseret i at være med til at have indfly-
delse på studenterpræstens arbejder er du meget
velkommen til at dukke op i kirken kl. 17. Der vil
være lidt lækkert at spise til de ildsjæle, der dukker
op.

”Sct. Andreas Kirke – en vandring ind i Skønvirke” –
et arrangement med præst og kunsthistoriker Anne-
Mette Gravgaard i samarbejde med menighedsrådet
i Sct. Andreas Kirke

Vi kigger kirkens spændende arkitektoniske og kunst-
neriske detaljer efter i sømmene. Anne-Mette
Gravgaard, der for nylig har redigeret bogen ”Stor-
byens virkeliggjorte længsler - kirkerne i København
og på Frederiksberg 1860-1940”, fortæller og viser
rundt.

TID: TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER, KL.
19.30
STED: SCT. ANDREAS KIRKE,
GOTHERSGADE 148, 1123 KBH. K
Vi kan desuden anbefale verdensgudstjenesten ”De
syv dødssynder” i Københavns Domkirke den 9. no-
vember kl. 19.30. Efterfølgende er der debatmøde
med biskop Jan Lindhardt.

Torsdag den 14. november holder Forum for Eksi-
stens og Videnskab (FEV), som studenterpræsten er
en af bagmændene bag, møde om ”Humane
stamceller” i Teolkælderen, Købmagergade 44, over
gården kl. 19.30.

Og sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu: Tirs-
dag den 19. november er der lagt op til spændende
oplæg og efterfølgende debat om aktiv dødshjælp.
Tom Alsner, næstformand i ”Landsforeningen - en
værdig død”, Christian Busch, hospitalspræst på Rigs-
hospitalet, samt adjunkt Michael Norup fra Afdeling
for Medicinsk Videnskabsteori på Panum deltager i
arrangementet. Det vil foregå i Mini Auditorium II,
29.01.32, kl. 15.30-17.30.

Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer,
kontakte studenterpræsten helt anonymt og meget
mere.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler og kan træffes på kontoret på Panum tirs-
dage 10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på
telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Annoncer
BØGER SÆLGES

”Akutte medicinske tilstande” Erik Hippe…5.
udg, som ny, 200 kr.
”Børnepsykiatri” LeneLier.., 1988, brugt, 100 kr.
”Ortopædkirurgi” Bengt Lund..,3.udg, som ny,
200 kr.
”Anatomisk atlas” Michael Budowick…som ny,
300 kr.
”Menneskets fysiologi” Egil Haug, som ny, 400
kr.
”Menneskets anatomi og fysiologi” Jan G. Bjålie,
som ny, 400 kr.

Ring Malene (dagtid) 35453722.

TURNUSBYTTE
Haves: Næstved, start 1. marts 2003
Af familiemæssige årsager ønskes: Københavns
Amt, H:S, eller Roskilde Amt.

Starttidspunkt underordnet.

Mange hilsner fra Tina Lund
3645 5845
lund.detlefsen@wanadoo.dk

HO HO HO HO HO HO HO HO HO
HO HO HO HO HO HO HO HO HO
HO HO

Så er det igen tid til

J-DAG
Kapslerne flyver
d. 8/11
i
Studenterklubben

HO HO HO HO HO HO HO HO HO
HO HO HO HO HO HO HO HO HO
HO HO

SERIØS LÆSEMAKKER SØGES!!!

Står du i samme situation som jeg, uden en læse-
makker til farmakologi eksamen i Januar 2003,
så ring til Anders på tlf.: 21246699 eller 32876164.

STUDIET
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LEJLIGHEDSBYTTE KBH. - ÅRHUS

Haves: I smørhullet af Amager 15 min. fra byen
tilbydes en meget lækker, derfor dyrere, 2V lej-
lighed på 64m2 i 1½ år fra januar 2003 (mulig
forlængelse).
God stemning i velholdt og trafikstøjsvag ejen-
dom tæt ved Amagerbrogade/boulevard. Energi-
ruder hele vejen rundt. Nyt badeværelse med
super sanitet og gulvvarme, godt køkken (par-
ketgulv) m/ gasovn, køl/frys og vaskemaskine,
højt til loft i soveværelset m/ nyafhøvlet gulv og
flot vinduesparti i stue med afhøvlet gulv. Der er
indbygget skabe i lejligheden, loftsrum, adgang
til cykelkælder og gårdareal der er under kon-
stant forbedring. Gratis taletid med alle nabo-
erne.

Tæt på Christianshavns Vold (grønt) og Christia-
nia (brunt), 5 min. til Danmarks stærkeste
dagligvarekæder, 2-3 min. til HT knudepunkt &
Metro og 10 min. cykeltur til Rådhuspladsen og
Kongens Nytorv. Gode billige spisesteder og ca-
feer i området. Mdl. Leje kr. 6000,- inkl. forbrug
á konto. Grundpakke hos TDC kabel-tv kan over-
tages.

Ønskes: I samme periode en 1-2 værelses 30-56
m2 lejlighed i Århus C (alternativ tæt på Dan-
marks Journalist Højskole) til max. kr. 3000,-
inkl. forbrug. Sunde bofællesskabsanparter er også
velkomne.

Interesseret? så skriv prompte mvh. Steven
Achiam – achiam@get2net.dk

TURNUSBYTTE

Haves: Københavns Amt start forår 2003, for-
mentlig Herlev.
Ønskes: Frederiksborg Amt Helsingør eller Hil-
lerød start forår 2003.

Kontakt venligst Mette Dam Olesen tlf. 38106229
eller 51946666
e-mail: mettedam73@hotmail.com

STUD.MED. SØGES TIL OPDATE-
RING AF ALLERGIDATABASE

Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer
i forbrugerprodukter søger stabil stud.med. til
opdatering af database over allergiresultater.
Arbejdet består i indtastning af kliniske data og
vil give indsigt i testning og resultater for
kontaktallergi.

Arbejdet foregår i Videncenter for Allergi over
for kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er
beliggende på Amtssygehuset i Gentofte. Arbejds-
tiden vil være ca. 10 timer ugentligt, evt. mere.
Arbejdet er tidsbegrænset til udgangen af året.
Der vil være en timeløn svarende til ca. kr.
110,00. Arbejdstiden er fleksibel, men arbejdet
skal foregå i alm. arbejdstid  ml. 8 og 16.

Ring og hør nærmere eller skriv ganske kort om
dig selv til

Jeanne Duus Johansen
Videncenter for Allergi
Tlf. 39777301
sussc@gentoftehosp.kbhamt.dk

RASKE MÆND I ALDEREN 20-30 ÅR
SØGES TIL FORSØG

Formål: Måling af mavesækkens tømnings-
hastighed før og efter indtagelse af Viagraâ
Sted: Klinisk Fysiologisk Afdeling 239, Hvidovre
Hospital
Varighed: 2 torsdage (højst 8 timer pr gang)
Tidspunkt: november 2002 – maj 2003
Honorar: 2.000,- kr.
Er du interesseret så kontakt læge Susanne
Søndergaard eller læge Jesper Graff på tlf.
36322274

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

31/10 Halloween Tema: H20 & Shadow of the vampire
7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):

Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III

28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

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

FILMKLUBBEN P8'N

      præsenterer
www.p8n.dk

Torsdag den 31. oktober
klokken 20.00

H20 kom som en 20-års jubileumsfilm om den sindssyge morder
Michael Myers, der er på jagt efter sin søster Laurie, der lever
et anonymt liv med sin søn.

Shadow of the Vampire: Den egocentriske og kompromisløse
instruktør F. W. Murnau samler sit filmhold og skuespillere inden
optagelserne af vampyrfilmen Nosferatu i Berlin i 20erne. Det viser
sig snart at være en prøvelse at arbejde sammen med en skuespiller,
der skal spille vampyr og samtidig sværger til method acting.

Halloween Tema Aften

H20 & Shadow of the Vampire

ANNONCER & INDRE ORGANER
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Sundhedsfaglig
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

NYT FRA VAGTAFDELINGEN.
I december 2002 er sidste frist for indlevering af løn-
sedler d. 15.12.02. Lønsedler der kommer morgenpo-
sten d. 16.12.02 vil blive medtaget. Lønnen for de-
cember vil være til udbetaling mandag d. 23.12.02.

I forbindelse med vores forsøg på at skaffe mere
spændende vagter til jer, har vi markedsført FADL’s
vagtbureau til både kendte og potentielle rekvirenter i
både Århus, Odense og København. Vores foreha-
vende er til dels lykkedes. Rekvirenterne er begyndt
at bestille mere, men vi er nu i den situation, at vi
mangler vagttagere. Dette er ikke et nyt problem for
os, men vi frygter, at miste de nye rekvirenter, når vi
ikke kan dække vagterne. Sker det, skal vi ud og
markedsføre os igen til foråret, hvilket vi egentlig ikke
har noget imod, men vi ved jo ikke hvor længe
rekvirenterne vil tro på, at vi bare har svaret på deres
bønner, når de mangler vikarer. Vi har derfor planlagt
en kampagne i månederne november, december og
januar, hvor I ud over jeres løn, kan vælge mellem
forskellige fagbøger og/eller stetoskoper, hvis I har et
bestemt antal vagter i nogle afgrænsede perioder. Har
du

· 10 vagter af mindst 8 timers varighed inden-
for kalendermåneden november, december eller ja-
nuar, kan du tage dine lønsedler i hånden, eller kopi af
dem, og komme op til os på vagtbureauet, hvor du så
kan vælge mellem:

1. Basisbog i Medicin og kirurgi
2. Basal og klinisk farmakologi
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 500 kr.

Det er afgørende at de 10 vagter ligger indenfor én
kalendermåned, men du kan selv vælge, hvilken af
månederne.
· 30 vagter af mindst 8 timers varighed inden-
for månederne november, december og januar. Her er
det ligegyldigt om du fordeler vagterne 5-13-12, eller
10-10-10, blot de ligger indenfor perioden 1.november
2002 og 31.januar 2003. Her kan du så vælge mellem:
1. Kirurgisk kompendium
2. Medicinsk kompendium
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 3000,-kr.

I kan allerede nu lade jer skrive op til vagter frem til
31.1.03 – og jeres holdvagter tæller også med.
Da vi jo er et nonprofit foretagende, er det jo ikke med
henblik på en forhøjelse af vores omsætning, at vi
forsøger at få jer til at tage nogle ekstra vagter i den
kommende periode, hvorfor vi har valgt at bruge den
eventuelle indtjening på nogle studierelevante bøger
og stetoskoper. Vores formål er, at forsøge at bevare
de nyindvundne vagtområder, så der vil være flere
spændende og interessante vagter til jer, når I igen til
foråret vender tilbage fra jeres eksaminer og SU-
grænse-overvejelser.
Hvad SU angår, afholder Vagtbureauet en SU-tema-
dag, fredag den 25.10.02, klokken 16.oo i FADL’s
mødelokaler på Panum. På dette møde, vil Marianne
Hammer give svar på nogle af de hyppigst stillede
spørgsmål fra vagttagerne. Tilmelding til SU-temadagen
kan ske på Vagtbureauet.

Yderligere info kan findes på Vagtbureauets Hjemme-
side: www.fadl-vagt.dk, hvor der i øjeblikket også kø-
rer en medicinerundersøgelse, som vi meget gerne
ser, at så mange som overhovedet muligt deltager i.

NATVAGTER TIL
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD
Vi er et VT hjemmhold 4630 som søger 2 nye medlem-
mer som ønsker min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så
vidt mulig at tage hensyn til medlemmernes vagt øn-
sker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi
arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød,
stille dreng på 3 år, der har en cerebral parese. Dette
gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjæl-
pes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han
skal sondemades via en PG-sonde 2 gange i vagten.
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er
hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet
består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte
ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest
muligt om natten. Drengen passes i eget værelse og
vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, compu-
ter, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er 2 katte i
hjemmet.

Holdet dækker nattevagter alle dage.Vagttiderne er fra
22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækkes enkelte dagvag-

ter, pt ca 4 om måneden, senere kun ved ferie og
sygdom hos fast dagvagt.

Krav til dig:
- Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne med
BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
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.

Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920. (der trækkes lod blandt ansø-
gerne).

Ansøgningsfrist:
Fredag d. 8/11 kl 12:00 til vagtbureauet.

KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE
Kardiologihold 4103 på KAS Gentofte sø-
ger 1 erfaren ventilatør til indsupplering
pr. 1. november 2002 eller snarest deref-
ter.

Vi er et hold på p.t.14 medlemmer, som dækker aften-
vagter alle ugens dage, nattevagter

torsdag til søndag  samt dagvagter i weekends.

Man er som holdmedlem forpligtet til tage gennemsnit-
ligt 4-5 vagter om måneden
og bibeholde et ”stabilt vagtgennemsnit” resten af året.

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

· For at søge skal du have afholdt mindst 150 VT-timer
og være på fase 2.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

Opgiv venligst vagtønsker specielt for december må-
ned, da ansøger med de fleste vagtønsker for denne
måned, vil blive foretrukket!

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte holdle-
der Birgit på telefon 3887 1814,
også meget gerne samtidig med at du indleverer en
ansøgning til VB.
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SPV-FLYVER HOLD 1502
søger  nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og arbejder på både psykia-
triske- og somatiske afdelinger.
Når holdet ikke er i arbejde bliver vi tilbudt alm. SPV-
vagter før alle andre
i køen, hvis den enkelte ønsker det, og er på den måde
altid sikret arbejde på
de planlagte vagter.
Det skal tilføjes, at der ikke udbetales holdtillæg for
alm. SPV-vagter.
Krav:
- Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
- Min. 4 vagter hver måned.

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
Afd 5023 søger 1 børneventilatør.
Vi søger vi 1 (børne) - ventilatør, til oplæring og
vagttagning fra november måned.
Arbejdet:
Vi dækker vagter alle ugens dage, primært aften og
nattevagter. Holdet har ikke dækningspligt for de
tilbudte vagter, dog er der efter endt vagtbinding ét
min. antal vagter på 4 vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte
og kirurgisk team) og passer således både de tre teams
specialbørn, samt præmature, børn af  mødre med
diabetes, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af typisk
2-4 børn med alt hvad det indebærer af pleje, forældre
kontakt, stuegang, blodprøve-tagning etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelin-
gens laboranter, sygeplejersker og læger, desuden
deltager vi i afdelingens sociale arrangementer.

Kvalifikationer:
350 VT timer.
Ventilatør med neonatalerfaring foretrækkes, men er
ikke et krav da grundig oplæring vil finde sted.

KRAV:
De første 4 måneder du er på holdet skal du min. tage
32 vagter, ca. 8 vagter pr måned, derefter 4 vagter pr

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .

Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:

· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom

eller andet
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo

til Ordrup Station)

Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et
ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

måned. Er du på 12 sem. Og har optjent 500 timer i
afdelingen, kan du gå ned til 2 vagter pr måned. Det er
således et godt hold at være på når man læser til
eksamen.

Oplæring:
5 ulønnet følgevagter med ventilatør fra afdelingen(4
nattevagter, 1 aftenvagt)
1 ulønnet følgevagt med laborant(dagstid)
2 lønnet følgevagter med sygeplejerske fra
afdelingen(som regel 1 nattevagt og 1 aftenvagt)

Ansøgningsfrist:  Mandag d. 4.november.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at
ringe til holdleder Mette Gyhrs  på  tlf. 28228767

- Være ansvarsbevidst.
- Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist: Snarest til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe, tlf.: 3393
9002

Tag vagter i november, december & januar og få en bog eller et stetoskop som tak for hjælpen.
I forbindelse med vores forsøg på at skaffe mere spændende vagter til jer, har vi markedsført FADL’s vagtbureau i både Århus, Odense og København. Vores forehavende
er til dels lykkedes. Rekvirenterne er begyndt at bestille mere, men vi er nu i den situation, at vi mangler vagttagere. Dette er ikke et nyt problem for os, men vi frygter, at
miste de nye rekvirenter, når vi ikke kan dække vagterne. Sker det, skal vi ud og markedsføre os igen til foråret, hvilket vi egentlig ikke har noget imod, men vi ved jo ikke
hvor længe rekvirenterne vil tro på, at vi bare har svaret på deres bønner, når de mangler vikarer.

Vi har derfor planlagt en kampagne i månederne november, december og januar, hvor I ud over jeres løn, kan vælge mellem forskellige fagbøger og/eller stetoskoper, hvis i
har et bestemt antal vagter i nogle afgrænsede perioder. Har du

· 10 vagter af mindst 8 timers varighed indenfor kalendermåneden november, december eller januar, kan du tage dine lønsedler i hånden, eller kopi af dem, og komme op til
os på vagtbureauet, hvor du så kan vælge mellem:
1. Basisbog i Medicin og kirurgi
2. Basal og klinisk farmakologi
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 500 kr.
Det er afgørende at de 10 vagter ligger indenfor én kalendermåned, men du kan selv vælge, hvilken af månederne.

· 30 vagter af mindst 8 timers varighed indenfor månederne november, december og januar. Her er det ligegyldigt om du fordeler vagterne 5-13-12, eller 10-10-10, blot de ligger
indenfor perioden 1.november 2002 og 31.januar 2003. Her kan du så vælge mellem:
1. Kirurgisk kompendium
2. Medicinsk kompendium
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 3000,-kr.

I kan allerede nu lade jer skrive op til vagter frem til 31.1.03 – og jeres holdvagter tæller også med.

Da vi jo er et nonprofit foretagende, er det jo ikke med henblik på en forhøjelse af vores omsætning, at vi forsøger at få jer til at tage nogle ekstra vagter i den kommende periode,
hvorfor vi har valgt at bruge den eventuelle indtjening på nogle studierelevante bøger og stetoskoper. Vores formål er, at forsøge at bevare de nyindvundne vagtområder, så
der vil være flere spændende og interessante vagter til jer, når I igen til foråret vender tilbage fra jeres eksaminer og SU-grænseovervejleser.

Hvad SU angår, afholder Vagtbureauet en SU-temadag, fredag den 25.10.02, klokken 16.oo i FADL’s mødelokaler på Panum. På dette møde, vil Marianne Hammer give svar
på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål fra vagttagerne. Tilmelding til SU-temadagen kan ske på Vagtbureauet.

Yderligere info kan findes på Vagtbureauets Hjemmeside: wwwadl.vagt.dk, hvor der i øjeblikket også kører en medicinerundersøgelse, som vi meget gerne ser, at så mange
som overhovedet muligt deltager i.
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Fadl
FADL’S GRUPPEFORSIKRING VIA
CODAN
Som tidligere meddelt i MOK, havde vi fra sekreta-
riatet side håbet på, at det var muligt at udsende
forsikringsopkrævninger i uge 43, vedrørende
forsikringspræmierne for år 2003. Som I måske er
bekendt med er det Betalings-Service som udsender
opkrævningerne. Da betalingsfristen er fastsat til
den 2. december 02 – kan opkrævningerne desværre
ikke udsendes før den l. november 02. Vi havde som
nævnt håbet på, at opkrævningerne kunne være ud-
sendt før den l. november 02, så betalingen ikke
virker total uoverskuelig den 2. december 02.  De
medlemmer som har valgt at betale forsikrings-
opkrævningen via PBS vil blive trukket på deres
respektive konti ligeledes den 2. december 02.

Fra sekretariatets side er vi desværre nødt til at
fastsætte betalingsfristen l måned før forsikrings-

årets afslutning, da vi også skal have mulighed for at
have et tids-interval til udsendelse af rykkergirokort
vedr. forsikringen.  FADL skal afregne forsikrings-
præmier lige efter årsskiftet. Forsikringspræmierne
for år 2003 forbliver uændret  på trods af FADL’s
meget høje skadesprocenter – naturligvis specielt
med hensyn til cykeltyverier.

Kontingentrestance for perioden l. august 02 – 31.
januar 03
De medlemmer som er omfattet af FADL’s forsikrings-
ordning og som er i kontingent-restance har i uge 43
modtaget brev om, at de ikke vil få tilbudt forsikrin-
gen for år 2003.

Sekretariatet forventer, at udsende 2. og  sidste
rykker vedrørende manglende kontingentbetaling i
indeværende uge. Denne rykker vil indeholde et
rykkergebyr på kr. 150,00, da kontingentfristen var

den l. oktober 02. De medlemmer som har indgået
anden betalingsaftale, vil naturligvis ikke modtage
rykkergirokortet.

Ledige vikariater:
Thisted sygehus søger 2 lægevikarer: l lægevikar i
perioden 1. til 30. november og l lægevikar i perio-
den l. november til 31. december 02. Ring 35327490
eller kig forbi sekretariatet for nærmere oplysnin-
ger.

Hilsen fra FADL’s sekretariat

Anette og Linda

IMCC

TAG ET SEMESTER FRI OG BLIV
’Ledsager’ for læger og patienter i
Palæstina
Fra medio februar til medio juli 2003 søger vi 3 – 4
danske medicinstuderende i Palæstina til at ledsage
læger og patienter til klinikker og hospitaler på Vest-
bredden.
Som ledsager bliver du del af et større program
iværksat af Kirkernes Ver-densråd i Geneve.
Programmets formål er at sikre palæstinenserne
adgang til humanitær hjælp og at støtte israelske og
palæstinensiske organisationer i arbejdet for menne-
skerettigheder og en bæredygtig fred i regionen.
I dag kan lokalt humanitært og medicinsk personale
ofte ikke få adgang til be-lejrede byer og landsbyer
på Vestbredden. Men international tilstedeværelse
gør det nemmere at få adgang til befolkningsgrupper
som er under belejring.
Som ledsager bliver du del af en gruppe på op til 30
ledsagere fra England, Tyskland, Sverige, Norge,
Schweiz, Danmark og USA.
Som medicinstuderende bliver du udstationeret hos
en lokal sundhedsorgani-sation i de besatte områder.
Du vil skulle ledsage mobile sundhedsteams til deres
arbejde i belejrede landsbyer på Vestbredden og
skrive om dine ople-velser. Som medicinsk ledsager
vil du desuden få mulighed for at øve dine medicinske
færdigheder og stifte bekendtskab med et sundheds-
system meget ulig det danske.
Folkekirkens Nødhjælp dækker omkostningerne ved
udsendelse og ophold, inklusiv logi og lommepenge
til kost og daglig transport.
I forbindelse med udsendelsen deltager ledsagerne i
2 ugers forberedelses-kursus om Mellemøstkonfliktens
baggrund, sikkerhedshensyn, arabisk sprog, arabisk
og jødisk kultur, menneskerettigheder og humanitær
lovgivning, kon-flikthåndtering og rapportskrivning.
Ansøgningsfrist
Ansøgningen indsendes inden den 27. November til
Folkekirkens Nødhjælp Att. Malene Mikkelsen, Nørre-
gade 13, 1165 København K

IMCC BLANDT DIPLOMATER OG
POLITIKERE!
- Brev fra Imccs udsendte i  San Lucas,
Bolivia
Vi har haft en ret hæsblæsende sidste halvanden uge
hvor Kristina og jeg har været alene på projektet.
Vi har haft vores første kursus for lægerne i San
Lucas, på 4 dage, i ekkografiens kunst. Vi har jo selv
ydet et pænt bidrag til samme ekkograf så nu skulle
den gerne også bruges.
Så skulle vi til Sucre og derfra til La Paz hvor finans-
udvalget skulle høre hvad de danske NGO´er laver.
Vi kørte klokken ni om aftenen fra San Lucas og
efter 7 timer i bilen var vi så i Sucre. Desværre
kunne vi ikke få døren til huset op og blundede så i
stedet i bilen til det blev lyst og vi fik en loesning
paa dør problemet. Saa var det ellers i huj og hast til
lufthavnen, hvor vi lige fik kastet os ombord i 11:20
afgangen til La Paz. Det viste sig at vi delte fly med
hele den danske delegation, og ambassadøren fik
fortalt os at mødet var flyttet fra et frokost- til et
morgenmadsmøde på hotel Radisson fordi præsiden-
ten havde inviteret på frokost. Vi må nok have lig-
net noget der var løgn da vi talte med ham, støvede,
søvnige med røde øjne, uglet hår og jeg ubarberet
gennem et par dage. Men vi arbejder jo ogsaa i "el
campo"..
I La Paz fik vi stykket vores livs første PowerPoint
præsentation sammen  i løbet af aftenen, og her til
morgen har vi så præsenteret for de høje herrer og
damer. Morgenmaden var som sagt på hotel Radisson
hvor delegationen holder til. Endnu engang fik vi set
hvor store forskelle et uland kan rumme. Der var
virkelig tale om luksusløse omgivelser, tjenere og
udsøgt morgenmad. Finansudvalgsmedlemmerne kom
rimeligvis til tiden 7:30 og hilste pænt på. Eva Kjær
havde lakridser og brev med fra dig mor. Jeg skulle
hilse men desværre var hun ret skidt med influenza.
Efter lidt spisen gav Klaus Hækkerup os ordet som
de foerste af de tre NGO´er der var til stede (IBIS og
CARITAS var der ogsaa).
Heldigvis tror jeg vi ramte rimeligt godt med en
kortfattet præsentation af IMCC, ulandsgruppen og
San Lucas projektet. På PowerPoint havde vi lagt
diverse digitalbilleder ind både som et krydderi men
også noget vi kunne referere til. Således har finans-
udvalget nu bl.a. fået set billeder af Pedro og
Marcelino fra Sacavillque Chico i gang med første-
hjælpskursus, af William og Zenon bøjede over bygge-
planerne og endelig Simon og Anja på vej i bjergene.
Det hele tog vel ca. 8-10 minutter. Herefter tog
IBIS over ved Marianne Hansen. Hun havde lidt
overheads med men talte ellers længe og engageret,
hvilket også Caritas repræsentanten gjorde. Så længe
talte de, at vi næsten følte at vi havde været for
kortfattede. Men det viste sig nu at udvalgsfolkene
var interesserede og gerne ville høre mere så under
spørgsmålene endte vi med at få forklaret en masse
mere om projektet . Vi tog derfra med en god for-
nemmelse. Det er et vældig godt pædagogisk red-
skab, PowerPoint, og det var

 sjovt at observere generationsforskellen, vi (i ty-
verne) brugte computer, Marianne (i trediverne)
brugte overhead og Peter (i fyrrerne) talte bare.
Nu håber vi saa finansudvalget kan huske IMCC et
stykke tid og måske se i nåde på næste ansøgning fra
vor side. I aften skal vi møde dem igen hos
ambassadoeren men under mere afslappede former.
Man kommer med på mange niveauer når man er på
et ulandsprojekt....
Næste møde heroppe er først på tirsdag, så nu tror vi
lige vi slapper lidt af i weekenden.

Du kan også komme på dit livs eventyr i Ghana eller
Bolivia med IMCCs ulandsgruppe, vi har ansøgnings
frist den 12/2 2003 mhp udsendelse i December 2003
eller i Juni 2004.
Flere oplysninger på: www.imcc.dk/uland , Lone &
Thomas (86 16 60 08) eller Maja & Jakob (38 11 21
92). Kom til INFO aften den 25/11 eller den 19/12
(flere oplysninger følger).

MEDICINSK ARBEJDE OG KONFLIKTEN
I MELLEMØSTEN
Temamøde den 5 November, kl. 16.30
I Store Mødesal
· Hvad betyder Mellemøstkonflikten for

palæstinensernes sundhedstilstand?
· Hvad tænker israelske medicinstuderende

om konflikten?
· Hvordan arbejder læger og sygeplejersker i

’orkanens øje’ ?
· Og hvordan får palæstinensere under belej

ring adgang til sundhedsydelser?
Dette og meget mere kan du  høre om den 5 Novem-
ber, klokken 16:30 i Store Mødesal
når stud. med’erne Josephine Obel, Tavs Qvist og
Christian Legind fortæller om deres arbejde som ’led-
sagere’ af palæstinensisk sundhedspersonale på
Vestbredden.
Interesseret i at blive ’Ledsager’ for palæstinensiske
læger og patienter?
Umiddelbart efter mødet, klokken ca. 18.00 kan du
høre mere om ledsageprogrammet og stille spørgs-
mål til

Malene Mikkelsen, Folkekirkens Nødhjælp
Josephine Obel, Stud. Med.
Christian Legind, Stud. Med.
Tavs Qvist, Stud. Med.

SYDAFRIKA EN LÆKKER SOMMER
DESTINATION ELLER ARBEJDSPLADS
Er du træt af at læse og det triste efterårsvejr ?
Syntes du at det er uacceptabelt at en sygeplejerske
er ansvarlig for at til se 200 patienter dagligt  og er
ansvarlig for unges undervisning i basal hygiejne ?
Du kan være med til at ændre disse vilkår. Grib
denne enestående chance til at bygge et projekt op
helt fra bunden kom til Sydafrika møde på
Fredag den 1 November Kl. 1400 i den Store møde-
sal.
Har du nogle spørgsmål så kontakt
eva_imcc@hotmail.com
Hvad Laver Public Health Gruppen og vil Du være
med ?
Er du interesseret i global health, udvikling af
sundhedssystem i Sydafrika, Bamse hospital eller vil
du hjælpe asyl børn i Danmark til en bedre integra-
tion så kom og til møde og hør om alle disse projek-
ter. Håber vi ses Tirsdag den 5 November kl. 17 00
på IMCC kontoret.
Har du nogle spørgsmål så kontakt
eva_imcc@hotmail.com

Ansøgningen sendes som brev og på diskette eller
email til mm@dca.dk

Har du spørgsmål til programmet kan du ringe til
Malene Mikkelsen på tlf 33152800

IMCC og Folkekirkens Nødhjælp
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Basisgrupper
HJERTESTOP

Er du rustet til at stå med ansvaret for at gen-
nemføre hjertestopbehandling som lægevikar el-
ler snart færdig læge? Er dit svar på dette spørgs-
mål nej, er SATS’s „Kursus i avanceret hjertestop-
behandling for medicinstuderende“ måske noget
for dig. Kurset bliver gennemført ved brug af
faciliteter ved Dansk Institut for Medicinsk Si-
mulation, KAS Herlev.
Underviserne er medicinstuderende ansat ved
instituttet.
Program:

TID EMNE
10.00 - 11.00 Introduktion: 1. Ve lkomst .
2. Procedurer for hjertestopbehandling. 3.
Medicin, hvad og hvorfor. 4. Defibrille-
ring, maskeventilation, medicingivning, hjerte-
massage og aflæsning af EKG. 5. L e d e l s e ,
samarbejde og kommunikation.
11.00 - 11.30 Færdighedstræning : · De-
fibrillering og EKG · Maskeventilation ·
Medicingivning og hjertemassage
11.30 - 13.00 SIMULATIONSTRÆNING I
HOLD
13.00 - 13.30 FROKOST
13.30 - 15.30 SIMULATIONSTRÆNING I
HOLD
15.30 - 16.00 AFSLUTNING

Næste kursus: Lørdag 23 november.
Mødested og tid: Foyer, KAS Herlev kl. 09.50.
Tilmeldingsfrist: 18. november. (Søren:
soerens@mdb.ku.dk)
Kursusafgift: kr. 30 (gælder ikke SATS-medlem-
mer).
Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/sats/

Månedsmøde onsdag 6 november kl. 16.00 i
FADL´s mødelokale

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Nyt fra udvalgene
3. Fastlæggelse af forårets arrangemen

ter 2003
4. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr.
om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er
for medlemmer.

Hvad handler kristen tro om?

Bibelen – er det Guds ord?

Kom og hør Thomas Frovin (fra Kristelig For-
bund for Studerende) der fortæller om grundla-
get i den kristne tro, og mød nogle kristne medi-
cinere der gerne vil fortælle hvad bibelen bety-
der for dem.

Sted: lille mødesal

Tid: 6. november, kl. 16.00

Er der kaffe? JA!

Kristne medicinere

GRUPPEN FOR
INTEGRERET
MEDICINS HOLDER
MØDE  D. 6.
NOVEMBER

Gruppen for Integreret
Medicin (GIM) er en for-
ening for medicinstude-
rende, der gerne vil vide mere om de mange
alternative og komplementære behandlings-
former, som vi (desværre) høre meget lidt til
under vores uddannelse. GIM repræsentere en
åben, men stadig kritisk indstilling overfor
behandlingsformer, vi ikke kender til. Da vi som
kommende læger skal behandle patienter, der
ofte forsøger sig med alternativ behandling, mener
vi at man som medicinstuderende bør interes-
sere sig for disse behandlings former. I sit kom-
mende arbejde som læge kan man måske selv
bruge eller henvise til dem (eller advare mod
dem !?) - et er i hvert fald sikkert, man kan ikke
lukke øjnene og ignorer dem.

I GIM diskutere vi alternativ behandling i et
fordomsfrit forum, arrangere foredrag på panum,
tager ud og besøger alternative behandlere og
mange andre spændende ting.

Af kommende arrangementer er bl.a. foredrag
om Heilpraktik d. 13. november, kl 14.30 i Store
Mødesal.

Så hvis du trænger til nye input midt på Fae II,
lige er startet på 1. semester eller bare syntes
at GIM lyder spændende, så kom og find ud af
hvad GIM er og om det er noget for dig.

Næste GIM møde bliver onsdag d. 6. november,
kl 16.00 i lokale 9.2.3, og er selvfølgelig åbent
for alle nye og gamle gimmere – vel mødt !

GIM

SIMS GENOPSTANDELSEN
SIMS generalforsamling d. 5/11

De Studerendes IdrætsMedicinske Selskab er ved
at genopstå. Har du lyst til at høre mere om, og
få indflydelse på, hvad SIMS skal handle om i
fremtiden? Eller måske sidde med i bestyrelsen?
Mød op til generalforsamling tirsdag d. 5/11 kl
1600 i SIMS lokalet 9.2.3 overfor EDB-studies-
alen! Vi er alle sammen lige begyndt i SIMS og
er helt vilde efter at få flere med på vognen!

D a g s o r d e n
1)Valg af referant
2)Valg af dirigent
3)Diskussion/Oplæg: Hvad vil jeg med SIMS
4)Konkrete projekter
5)Indkomne forslag (skal sendes til
abergj@tiscali .dk inden 1/11-02)
5)Valg af bestyrelse
6)Fastsættelse af kontigent
7)Møder hvor tit
8)Evt. Alt kan diskuteres
9)Fastsættelse af dato for næste møde

FC ODONT: MESTRE FOR FØRSTE
GANG!

Holdet over dem alle: FC Odont slog til i finalen
d. 11/10-02, og afsluttede således en fantastisk
sæson uden nederlag, hvor FC Cafelitten (endnu
et polithold) blev slået i en gyserafslutning.
Efter at have været foran 2-0 i det meste af
kampen, på mål scoret i første halvleg af Poyua
Yazdi, 3. sem og Bo Nielsen, 7. sem., udlignede
cafelitterne til 2-2 i slutningen af anden halvleg,
på et lidt tvivlsomt frispark. Lige forinden havde
Bo Nielsen fået et korrekt, men ærgerligt, gult
kort, og med en mand i undertal kunne vi ikke
holde stand. Kampen skulle nu afgøres i golden
goal. Efter 5 min af den forlængede spilletid sco-
rede Pouya 3. sem (sæsonens absolutte topscorer)
til 3-2 og sejren var en realitet.

Champagnepropperne sprang og folk jublede, da
formand og anfører for holdet Morten Grauballe

løftede trofæet. 3. halv-
leg blev fejret på behø-
rig vis i fredagsbaren,
hvor spillerne Pouya 3.
sem og Kasper 9. sem
udmærkede sig ved at
blive til den bitre ende.

Fra alle spillerne skal
lyde et stort TAK til den
fantastiske opbakning,
som bar os igennem til
sejr. Udover vi er de bed-
ste på banen, har vi også
de bedste fans. På gen-
syn til næste år, hvor vi
skal forsvare vores im-
ponerende titel, som
København universitets
bedste fodboldhold.
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