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Det sker i ugen

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 følgende 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 indlæg 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 illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:

MOK nr 20, årgang 35 udkommer

Torsdag:

Fed superhero-fest i filmklubben

Fredag:
Lørdag:

Fest for de voksne

Søndag:

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.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 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: Filmklubben (men de får ingen penge for det)

Tirsdag:
Denne

redaktion
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Styrende organer

Til Pigerne

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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

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:
Hanne Thielsen - hanne.thielsen@hh.hosp.dk
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 lmb01@bbh.hosp.dk
Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

Studievejledningen
VIGTIGT OMKRING EKSAMEN
Følgende gælder alle studerende:
1.
Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen
senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som
mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig.
2.
det

Hvis du udebliver fra en eksamen tæller
som
eksamensforsøg.

3.
Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal
du sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl.
9.00 samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen
skal afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

Følgende gælder studerende som er optaget fra
sommeren 1994:
Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren
1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle
eksaminer på fase I senest 6 år efter studiestart.
Ny ordning af 2000:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

MULIGHED FOR EKSTRAORDINÆR SYGE-RE-EKSAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG MEDICINSK KEMI.

Studienævnet for Medicin har i samarbejde med
Studienævnet for Odontologi stillet forslag om at
udbyde syge-re-eksamen i Basal Humanbiologi og
Medicinsk Kemi august 2003. Der vil blive taget
endelig beslutning til forslaget på Fakultetsrådsmødet
i maj måned, således at syge/reeksamen allerede
kan udbydes i august 2003.
Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

Summer School for overflyttere fra 6. semester på
gammel studieordning.
Studienævnet for Medicin har besluttet, at tilbyde
(ikke obligatorisk) tre ugers intensiv undervisning
for alle de studenter, som skal overflytte fra 6. semester på gammel studieordning til 6. semester på
ny studieordning til hhv. efteråret 2003 eller foråret
2004. Kurset vil ligge i de tre sidste uger af august
2003, hvoraf den sidste uge vil være et Genetikkursus, der kan afsluttes med en ekstraordinær eksamen i anden uge af september 2003. De to resterende uge vil være ½ Farmakologi og ½ Almen patologi – uden eksamen. Den aktive tilmelding af Summer School er bindende. Tidsfristen for tilmelding til
hhv. kursus og Genetik-eksamen er 1. juni 2003. Det
vil være muligt at tilmelde sig 1) hele Summer School
kursus, 2) Genetik-eksamen eller 3) begge dele.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin.

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation.
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Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi
giver dig fra studievejledningen derfor denne
Invitation til at komme forbi i træffetiden og
høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du
bør være opmærksom på.
Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med
fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester,
kan du fordele semesteret over to semestre,
på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du
få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.
Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle
tanker om hvor meget du kan overkomme før
og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen
bør ikke fyldes med bekymringer over at
komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor
meget tid og energi den lille egentlig kræver
af dig, kan du så sent som 1. august og 10.
januar afmelde det kommende semester. Det
er under alle omstændigheder bedre at være
forudseende, end at skulle søge om gentagelse
af undervisningen.
Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid
til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal på eksamenskontoret. Der gives 1 time
ekstra til alle skriftlige eksamener. Du kan
søge dispensation såfremt du mener der bør
tages andre særlige hensyn under eksamen,
f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke
muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.
Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der
får barn under en videregående uddannelse,
kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som
tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6
måneder for faderen
dobbeltklip i 6 måneder for moderen
og 3 måneder for faderen
enkeltklip sammen med almindelige
klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder
for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne
måde bruger du af dine normale studieklip og
bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til
faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til
moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens
fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip,
skal du fortsat være indskrevet ved studiet.
Det er dog ikke noget krav om at du skal være
studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få
fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden
offentlig støtte til dækning af leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve
årsfribeløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter
fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af
semestre, ansøgning om særlige hensyn ved
eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.
Se mere på www. Su.dk
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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Studietilbud

SYMPOSIUM

Cytokines from structure to therapy
Friday April 25th, 2003 10.00 – 17.00
Haderup Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3, Copenhagen
Organizers: Jan Torleif Pedersen, H. Lundbeck A/S
and Nicolai R. Wagtman, NovoNordisk A/S.
10.00-10.15
Jan Torleif Pedersen, H.
Lundbeck A/S: “Introduction”
Session I:
Cytokine structure and function
10.15-11.00
Fernando Bazan, DNAX, Palo
Alto, USA: “Cytokine signalling”
11.00-11.45
Anton Kossiakoff, University of
Chicago, USA: “Energetics governing the regulatory
step in growth hormone-induced receptor
homodimerization”
11.45-12.00
Coffee and refreshments
Session II:
Cytokines in inflammation
12.00-12.45
Anthony Cerami, Kenneth S.
Warren Institute, Tarrytown NY, USA: “TNF and
EPO Signaling”
12.45-13.45
Lunch break
13.45-14.30
Thomas Sager, H. Lundbeck A/S,
Valby Denmark: ”Neuroprotective potential of
Erythropoietin”
14.30-15.15
Jean-Christophe Renauld, Ludwig Inst. for Cancer Research, Brussels: “New
cytokines: IL-19, 20, 22, 24”
15.15-15.30
Coffee and refreshments
Session III:
Cytokines in cancer
15.30-16.15
Patrick Hwu, NCI, NIH, USA:
“Cytokines in cancer therapy”
16.15-17.00
James di Santo, Institut Pasteur,
Paris: “Cytokines and natural killer cells”.
Sponsored by Lundbeck A/S and NovoNordisk A/
S. Everybody are welcome. No registration.

DANISH SOCIETY FOR CANCER
RESEARCH

Joint Symposium
In vivo modeling of human malignancies
Tuesday April 29th, 2003 14.15 – 18.00
Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3, Copenhagen
Organizer: Tuula Kallunki, Danish Cancer Society
and Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital.
Program:
14.15 – 14.30 Tuula Kallunki, Danish Cancer Society,
Copenhagen, Denmark: Introduction.
14.30 – 15.15
Keynote Lecture:
Michael Karin, Laboratory of Gene Regulation and
Signal Transduction, Department of Pharmacology,
University of California San Diego, La Jolla, USA:
The role of IKK and NFkB in cancer.
15.15 – 15.45
Lena
Claesson-Welsh,
Department of Genetics and Pathology, The Rudbeck
Laboratory, Uppsala University, Sweden. Signal
transduction by vascular endothelial growth factor
receptors.
15.45 – 16.15
Karl Tryggvason, Division of Matrix Biology, Department of Medical Biochemistry
and Biophysics, Karolinska Institute, Stockholm,
Sweden: Laminin 5 and tumor invasion.
16.15 – 16.45 Coffee break
16.45 – 17.30
EMBO lecture:
Kari Alitalo, Molecular/Cancer Biology Laboratory
and Ludwig Institute for Cancer Research, Haartman
Institute and Biomedicum Helsinki, University of
Helsinki, Helsinki, Finland: Lymphangiogenesis and
metastasis.
17.30 – 18.00 Mikala Egeblad, Department of
Anatomy, University of California San Francisco, San

Filmklubben P8'n

Fransisco, USA: Matrix metalloproteases in mouse
models of breast cancer.
The symposium is generously sponsored by: European Molecular Biology Organization and Danish
Cancer Society.
Everybody is welcome. Registration is not necessary.

ELEKTRONISK MEDICINORDINATION SOM DAGLIGT
ARBEJDE:
Et feltstudium af teknologisk
forandring på en afdeling.

Foredrag ved Lektor, Ph.d. Finn Olesen, Institut for
Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet.
Tid og sted:
Torsdag d. 3. april, kl. 19.30 i Store
Mødesal, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200
Kbh. N.
Arrangør:
Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode.
Kontakt:
Bo Rud Christoffersen,
borud@mail.dk.

STUDIEOPHOLD I UDLANDET
Vi minder om, at ansøgningsfristen for Socrates/Nordplusophold i efterårssemestret 2003 og forårssemestret 2004 er fredag d. 21. marts 2003 kl.
12.00 i Journalen 9.1.38A. For sent afleverede
ansøgninger vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskemaer og yderligere information findes
på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/
Med-int_default.htm
/Den Internationale Studievejledning

Torsdag den 20. marts
klokken 20.00

præsenterer
www.p8n.dk

NÆSTE UGE:
SUPERHERO FEST
D. 27. MARTS KL 20

Kl 20 viser vi Spiderman.
Derefter fest hele natten med god musik
og spændende drinks til billige priser.
Adgang til festen er gratis med et filmklubmedlemskab (den almindelige billet). Hvis du ikke
allerede er medlem så kan billetten købes i døren
indtil kl 20. Udover adgang til festen giver medlemskabet adgang til resten af semesterets film.
Hvis du allerede har et medlemskab kan du dukke
op hele aftenen. Uden medlemskab skal du som
sagt være der senest kl 20.

GRATIS MEDLEMSKAB:

Går du på 1. semester og har meldt
dig ind i Fadl er der gratis adgang
resten af semesteret! Bare duk op i
klubben! Dvs gratis adgang til fest.
Der er biograf i studenterklubben hver torsdag aften.
Medlemskab til et helt semester koster kun 60 kr,
uanset hvor mange film du vil se.

ELSKER DIG FOR EVIGT

Susanne Biers populære dogmefilm Elsker Dig For Evigt.
På grund af tragiske omstændigheder hvor et ungt par
(Nikolaj Lie Kaas og Sonja Richter) er indblandet i en
ulykke bliver forholdet mellem lægen Niels (Mads Mikkelsen) og hans kone (Paprika Steen) sat på en hård prøve.
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ER DU IKKE FÆRDIG MED FASE
I PÅ DEN GAMLE ORDNING ?

Skal du overflyttes til ny ordning til efterår eller
senere ?
Føler du dig klemt mellem de to ordninger ?
Føler du at du ikke får nok information…til tiden ?
Meld dig til nedenstående mailingliste og følg med i
hvad der sker med overgangsordningen. På denne
måde kan du modtage relevant information inden
det er for sent.
Skriv til gammel_ordning@yahoogrupper.dk og følg
vejledning til at tilmelde dig mailinglisten ELLER
skriv en mail til doctor_urfan@yahoo.dk med dit navn,
så skal jeg nok direkte tilføje dig.
Vi skrives ved.
Med et ønske om en god fremtid for os alle
Urfan Z. Ahmed
Stud.med.

TURNUSINFORMATIONSMØDE
AFHOLDES ONSDAG D.
2.4.2003 KL. 16-18 I
HANNOVER AUDITORIUM.
DER VIL VÆRE REPRÆSENTANTER FRA
S U N D H E D S S T Y R E L S E N ,
VIDEREUDDANNELSESREGIONERNE OG FRA
FAYL/GYL. DU HAR HER LEJLIGHED TIL AT
STILLE SPØRGSMÅL OM TURNUSORDNINGEN.
VENLIG HILSEN
FADL’s SUNDHEDS-OG UDANNELSESPOLITISKE
UDVALG.“
På forhånd tak
Ulla Bauer
FADL’s Hovedforening

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER FORÅR 2003.

Opgave 2, der er en gruppeopgave, udleveres ved
forelæsningen onsdag den 19. marts. Opgaven kan
herefter afhentes på Afd. f. Medicinsk Videnskabsteori (Panum byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på
bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 24. april enten til din
eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved lokale 22.3.5.)
M.v.h. Kirsten Kjær

Fase I

MIKROSKOPISK STUDIESALS
ÅBNINGSTIDER I FORÅRSSEMESTERET 2003.
Alle åbningstider 9-13
Marts
17-03-03 Anna
24-03-03 Katrine
31-03-03 Urfan
April
07-04-03 Christian
14-04-03 Karen
23-04-03 Katrine
28-04-03 Katrine
30-04-03 Katrine
Maj
05-05-03 Christian
06-05-03 Christian
12-05-03 Christian
14-05-03 Karen
19-05-03 Christian

21-05-03 Anna
26-05-03 Anna
28-05-03 Anna
Juni
02-06-03 Anna
04-06-03 Katrine
10-06-03 Urfan
11-06-03 Christian
12-06-03 Christian
13-06-03 Urfan
16-06-03 Karen

Demo
Demo
Demo
Demo
Demo
Demo

Vigtigt!
Gem denne oversigt over mikroskopisk studiesals
åbningstider. Salen har kun åbent på de angivne
tidspunkter, og kun fra 9-13! Sørg derfor for at spotte
løbende gennem semesteret for at undgå yderligere
panik i ugerne op til eksamen. Åbningstiderne kan
også ses på døren af studiesalen.
/TA-gruppen

Demo
Demo

Fase II

OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts 2002 udløb
afleveringsfristen for forsider til
forårssemesterets OSVAL II
opgaver, hvis du forventer at
gå til eksamen i OSVAL II i
denne eksamenstermin.
Hvis du påbegynder din opgave
i løbet af semestret, og først
skal til eksamen i et senere semester, skal forsiden afleveres
når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1. oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksamen.
Tilmelding til eksamen skal
finde sted i det semester hvor
du forventer at gå til eksamen.
Hvis du er en af dem der burde
have afleveret din forside, så
se at få det gjort snarest! Forsider kan afhentes i skufferne
ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i
udfyldt stand.

LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

tilbyder i forår 2003 kurser for alle fase II studerende i nedenstående
færdigheder:
Dato
Torsdag d. 27. februar
Tirsdag d. 4. marts
Torsdag d. 6. marts
Tirsdag d. 11. marts
Torsdag d. 13. marts
Tirsdag d. 18. marts
Torsdag d. 20. marts
Tirsdag d. 25. marts
Torsdag d. 27. marts
Tirsdag d. 1. april
Torsdag d. 3. april

Emne
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur
Genoplivning
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur

Tid
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30

Åbnes
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
11. februar
11. februar
11. februar
18. februar
18. februar
18. februar
25. februar
25. februar
25. februar
2. marts
2. marts
2. marts

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage
kl. 08.00-15.00 eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor ovennævnte tidsrum

Til Drengene

BAMSEHOSPITAL 2003  DU
KAN STADIG NÅ AT VÆRE
MED!

Der er møde i Bamsehospitalsgruppen Mandag
d. 24. marts klokken 15. Vi mødes ved IMCCkontoret. Alle er velkomne, så hvis du vil arbejde med sundhed i barnehøjde, har du stadig
muligheden for at være med til at tilrettelægge
og udvikle det næste Bamsehospital.
Ved spørgsmål eller lignende kan du kontakte
Ronan på e-mail rmgb81@compaqnet.dk eller
telefon 33 22 64 81.
Med venlig hilsen IMCC - Public Health, Bamsehospitalsgruppen.

Danske forskere er førende, når det gælder
SMERTER og smertebehandling
Nu foreligger den første danske LÆREBOG ...

smerter
smerter
smerter
EN LÆREBOG
giver en systematisk introduktion
til smerte
beskriver smerte i en biologisk,
social og psykologisk sammenhæng
omfatter både smertens molekylære
biologi og vores opfattelse af smerter
beskriver såvel farmakologisk som
anden terapeutisk behandling
udfylder et stort behov for uddannelse
i smerter og smertebehandling på
bl.a. medicinstudiet
interessant for alle som ønsker at orientere sig om effekt og bivirkninger ved
forskellige former for smertelindring
396 sider, indbundet rigt illustreret
ISBN: 87-7749-300-1
Fuld Pris: 350 kr. inkl. moms
Stud.med. pris: 315 kr. inkl. moms

FADL’s Forlag

Bogen af redigeret af:
professor, overlæge, dr.med. Troels Staehelin
Jensen, administrerende overlæge, dr.med.
Jørgen B. Dahl og professor, dr.med. et
lic.techn. Lars Arendt-Nielsen.
Se uddrag af bogen på www.forlag.fadl.dk
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KURSUS I ELEMENTÆR
BRANDBEKÆMPELSE /
KURSUS I GENOPLIVNING.
Hvem skal på brandkursus:
Alle FADL-vagter, som ikke har et brandkursus. Har du
gennemgået brandkursus for nylig kan du få dispensation mod relevant dokumentation.
Hvem skal på genoplivningskursus:
Alle FADL-vagter. I dette semester bliver der plads til
ca. halvdelen af alle – resten skal på kursus til efteråret.

Hvis du:
- Er på hold, uanset type.
- Har fast tilknytning til en afdeling i HS.
- Er Ventilatør, cardiologi- eller dialyseassistent eller
- Var på SPV-kursus i efteråret og har bestået eksamen
i basal humanbiologi.
Skal du melde dig til kursus i dette semester.
Tilmeldingsblanketter til begge kurser findes i semesterhæftet.

VIL DU VÆRE FADL-VAGT? –
VIGTIG BESKED!!
Der er ledige pladser på de 4 sidste kurser på forårets
SPV-uddannelse…
Hold F09 – start 8/4 2003 – der er 6 ledige pladser
Hold F10 – start 15/4 2003 – der er 11 ledige pladser
Vi kan ikke oprette sommerkurser, hvis ikke forårets
kurser er fyldt op, så hvis du havde tænkt at tage et
kursus i sommerferien, så kig efter i kalenderen om du
i stedet kan på et af de ovenstående…
Hvis du har spørgsmål til kurser eller datoer kan du
kontakte sundhedsfaglig konsulent Kristine Sarauw på
Vagtbureauet, 35245404 eller e-mail ks@fadl.dk

STIKKEHOLD 1606 SØGER 2
NYE MEDLEMMER
Holdet arbejder på Hvidovre Hospital, Klinisk Biokemisk afdeling, og arbejdstiden strækker sig
fra mandag –torsdag, kl. 8.00 – 15.00.

Krav til ansøger:
- Have gennemgået SPV-kursus
- Min. 150 SPV-timer
- Skal kunne stikke
- Kunne deltage i holdmøde den 26. marts 2003, kl.
17:00
Ansøgningsfrist: Skriftlig til Vagtbureauet den 24. marts
2003, kl. 12:00
Yderligere oplysninger hos holdleder Camilla, tlf.: 3582
9626

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
1 NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får

VAGTBUREAUET

HVAD HAR DU OPLEVET SOM
FADL-VAGT???
Kære FADL-vagt!
I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog,
søger vi historier fra det virkelige ”vagt-liv” til brug i den
Case-baserede undervisning på kurset.
Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser, gode
som mindre gode – især oplever mange at stå i en
situation hvor man ikke er klar over hvordan man skal
handle – eller om det man har gjort nu også var det
mest rigtige...
Flere har oplevet disse dilemmaer – eller måske frustrationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede
FADL-vagter muligheden for at lære af andres oplevelser.
Det behøver ikke være en ”god historie” med høj underholdningsværdi, men blot en situation, du mener kunne
give baggrund for en god debat omkring arbejdet som
FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive behandlet
anonymt, ligesom vi forventer at du overholder din
tavshedspligt, når du videregiver den til os. Det vil
altså sige, at historierne ikke må gengives så det er
muligt at kende personerne i eller stedet for hændelsen.
Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt.
Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte
historier.

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

Indlæg kan sendes som e-mail eller vedhæftet fil til
ks@fadl.dk eller afleveres på Vagtbureauet.
På forhånd tak for hjælpen
Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent.

WWW.FADL-VAGT.DK
Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder
på vores hjemmeside på ovenstående adresse.

du fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller
allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, meget mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.

· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring : MAJ 2003
Vagtstart : JUNI 2003
Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 14. marts 2003
Kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..
PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.
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VAGTBUREAUET
4-5 RUTINEREDE
BLODPRØVETAGERE TIL
PROJEKT PÅ
TRAUMECENTRET/RH
Til blodprøvetagning samt patientinformation/indhentelse af informeret samtykke på forskningsprojekt vedr.
”Sammenhængen ml. akut tilskadekomst, immunforsvar
og senere komplikationer” søges 4-5 Fase II studenter
med god stikkeerfaring.
Projektet skal køre over 1 ½ år og omfatte ca. 300
patienter fra Rigshospitalets Traumecenter.
Der skal dækkes aften/nat på hverdage samt hele døgnet i weekenden. Vagterne dækkes hjemmefra på tilkald
på udleveret mobiltelefon. Det tilstræbes at vagterne
planlægges med mange dage (ex 1 uge) i træk.
Den forventede gennemsnitlige arbejdsmængde er ca.
1 pt. hver anden dag, og svarer til ca. 1 times effektiv
arbejdstid.
Hvert vagtdøgn honoreres med kr. 300.
Der vil være grundig introduktion ved projektlederen.
Der vil, for interesserede, evt. være mulighed for senere at skrive OSVAL II i tilknytning til data fra projektet.

Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialysebehandling på intensive og andre afdelinger samt mulighed 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 og
er indstillet på at afholde 8 vagter om måneden.
Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.
Ansøgningsfrist: Fredag den 21. marts 2003, kl. 12:00
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami, tlf.: 3886 8983 el. 2813 6700

SPV-FLYVERHOLD 1501

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER 2 NYE
HOLDMEDLEMMER
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i
hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.
Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan.
For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent
minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600
timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter
800 timer 4 vagter pr. plan.

Vil du være 100% sikker på at få dine vagter??

Oplæring:

Til etablering af nyt SPV-flyverhold primært til dækning
af langtidsvagter på somatiske og psykiatriske afdelinger søges ca. 20 medlemmer.

Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Ansøgningsfrist: 29/3-2003 på Vagtbureauet.

Yderligere info:
Kontakt Sundhedsfaglig konsulent Niclas Seierby, Vagtbureauet tlf. 35245404
Læge, projektleder Jacob Stensballe, Rigshospitalet
tlf. 35458269

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER!
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.
Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende dag
og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialysebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. overvågning
af pt., iv-medicinering, stuegang med læge, blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortrolig 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.

Når holdet er ude udbetales SPV-holdløn (pt. ca. 143
kr./time) uanset vagttidspunkt. Hvis holdet i en periode
ikke er ude, garanteres medlemmerne en løs vagt,
som afregnes efter normal timeløn.
Krav: Min. 200 SPV-timer. Skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist: 29/3-03 på Vagtbureauet
Yderligere info: Kontakt sundhedsfaglig konsulent Niclas Seierby/Vagtbureauet 35245404

CLINICAL TRIAL SAFETY,
NOVO NORDISK A/S SØGER:
Medicinstuderende (jobbet kan evt deles af 2) som har
gennemført mindst 4. semester på Fase II søges 3
timer dagligt (indenfor tidsrummet 8-16) til Clinical Trial
Safety, Novo Nordisk, Gentofte.
Afdelingen er ansvarlig for overvågningen af safety
data under alle kliniske studier fase 1-3.
Arbejdet består primært i opsummering af data fra
Case Record Files, indtastning af data i vores Safety
database samt andet forefaldende kontorarbejde.
Løn: ventilatørløn
Start. snarest
Henvendelse til Henrik Stig Kaulberg 44438189 eller
Simone Lensbøl 44438205

Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.
Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter,
og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage.

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 15.00-22.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30

Krav:
Fase II-studerende som enten har bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.
Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er du i
tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for en
uforpligtigende snak.
Med venlig hilsen
Mette Marie Berg
holdleder hold 4202
Tlf:
Email:

86133670 / 22789532 (telefonsvarer)
doktormus@hotmail.com

mok.info
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ANNONCER & INDRE ORGANER

Annoncer
BØGER TIL SALG

Kirurgisk Kompendium, 2.udg
2200,Medicinsk Embryologi,
100,Atlas Histology, Sobotta,
250,Basal og klinisk immuno., 2. udg, 50,Pocket atlas of ophtalmology,
50,Ophtalmomlgy, Kanski
50,Fysisk kemi for biologer, 2.udg,
30,Manniskokroppens kemi, 5.udg,
50,Ring 3535 0861, bedst aften. Thomas.

LÆSEMAKKER TIL 4. SEM
SØGES

Ring til Ida, 51 22 74 50

EFTERLYSNING

Efter en lang fredagsbar, den 7. marts, mistede
jeg under mystiske omstændigheder min discman.
Den lå i jakken som hang på en knage i garderoben.
Hvis nogen kender noget til min discman, kan
man kontakte mig telefonisk.
Hvis man af forskellige årsager ikke ønsker at
give den personligt, så læg den da i en pose og
hæng den fast på dør håndtaget ind til mok´s
redaktion.
Desuden indeholdte discman´en en Nirvana cd
som jeg håber at se igen.
Hilsen Mads

SÆLGES

Textbook of sports Medicine af Michael Kjær og
Michael Krogsgaard ---600 kr. meget egnet til
Idræt Medicin Kursus(VKO)
Helt ny og uden understrigninger (Bogladenspris
1400)
tlf. nr. 40742414/26562578

Telefonisk henvendelse kan ske på følgende nummer; 21663455
P.S. Oplysninger som kan lede til min Sony
discman belønnes!

FADL

DIVERSE INFORMATIONER FRA
FADLS SEKRETARIAT

Kontingent for l. halvår 2003:
Som tidligere meddelt forfaldt kontingentet til betaling den 1. marts år 2003. Sekretariatet har i sidste uge udsendt rykkergirokort – uden gebyr – med
sidste betalingsfrist den 18. marts år 2003. Sekretariatet forventer at udsende endnu
et rykkergirokort i indeværende uge – indeholdt gebyr på kr. 150,00. Kig forbi sekretariatet og betal dit
kontingent kontant – De medlemmer som har aftalt
en senere betalingsfrist, vil naturligvis ikke blive
opkrævet rykkergebyret.

FADL-studiekalender:
FADL vil igen i år prøve at finde penge til vores
såkaldte studiekalender. Igennem de sidste 2 år har
kalenderen været klar til afhentning i juni måned.
Da FADL’ssåkaldte ”hovedsponsor” har sagt nej tak
til projektet – håber vi, at kalenderen kan være klar
til afhentning i juli måned.

EKG-bøger:
Sekretariatet har stadig en del EKG-bøger til salg –
pris kr. 450,00. Benyt dig af dette enestående tilbud. Husk sekretariatet modtager kun kontant betaling.

Eksamensopgaver til kopiering:
Husk det er stadig muligt at låne tidligere eksamensopgaver i næsten alle fag til
kopiering.

Adresseændring m.v.

Husk at give besked til sekretariatet ved flytning, da
sekretariatet ikke modtager
adresseændringer m.v. automatisk.

Præmier fra Vagtbureauet:
Et par enkelte medlemmer mangler stadig at afhente ”vagtpræmier”. Hvis præmierne ikke er afhentet i indeværende uge, vil præmierne blive tilbageleveret til Vagtbureauet.
Hilsen fra FADL’s sekretariat

Anette og Linda
HUSK du har mulighed for at kontakte sekretariatet
på følgende e-mailadresse:
kkf@fadl.dk. Du kan også skrive direkte til Anette på
ap@fadl.dk, eller til Linda på le@fadl.dk.
Under HF’s hjemmeside www.fadl.dk/hf kan du finde
oplysninger om lægevikaroverenskomsten, kommende
overenskomstkrav for lægevikarerne, ledige vikariater m.v.

VIETNAMESISK - DANSK
OVERSÆTTELSE

Kan du oversætte et par håndskrevne sider af et
brev, mod en rimelig godtgørelse
bedes du henvende dig til mig.
Obs: det er ikke lyssky eller "lummer"
korrespondence du skal beskæftige dig med !
Med venlig hilsen
Stud. med. Nis Beck Nielsen
Tlf. 35 38 50 30

VICEVÆRT M/K TIL PANUM
INSTITUTTETS GÆSTEBOLIGER SØGES

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets
gæsteboliger på Nørre Allé 8, er der en ledig
stilling som vicevært til besættelse den 1. maj
2003. Stillingen kan udelukkende søges af
studerende ved fakultetet.
Gæsteboligerne udlejes primært til
udenlandske gæsteforskere og –studerende ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der er
p.t. 34 lejemål på Nørre Allé 8.
Arbejdet som vicevært består i at
udføre lettere viceværtarbejde, herunder bl.a.
lettere rengøring, udlevering af linned,
klargøring af værelser, opfyldning af div.
køkkener, samt modtage gæster og være
behjælpelig ved indkvartering. Viceværterne
skal mandag kunne træffes om aftenen mellem
17.00 – 18.00.
De nærmere detaljer om arbejdsopgaver og træffetider vil blive aftalt ved en
eventuel ansættelse.
Der er tilknyttet to viceværter hvoraf
den ene stilling er ledig. Til stillingen er der to
værelser på Nørre Allé 8, som vil blive stillet
gratis til rådighed. Derudover er der diverse
fælles faciliteter såsom bad, køkken, toilet,
vask, fælles rum, tv-stue og have.
En kort skriftlig ansøgning sendes til
Driftsassistent Steen Jørgensen
Driftsafdelingen
Blegdamsvej 3 B
2200 KBH N
og skal være modtaget senest mandag
den 2. april 2003. Ved ansøgningen skal være
vedlagt dokumentation for, at ansøgeren er
studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d.
14. april 2003
Yderligere spørgsmål om stillingerne kan
rettes til Driftsafdelingen
v/ Steen Jørgensen tlf. 35 32 70 31

Basisgrupperne
NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN

”Bibelsk gastronomi”
Hvad siges der om mad og måltider i den store
bog? Kan man virkelig blive mæt af at spise
græshopper? Hvor kan man købe ny vin på
gamle flasker? Er nadveren i virkeligheden et
lækkert påskemåltid, der har fået anoreksi? Og
kan vi så snart få noget mad på bordet!
På næste fredag den 28. tager vi forskud på
påsken og kredser om "Bibelsk gastronomi" i
ord og andre lækkerier.
Cand. theol. Lise Lotz kommer med et oplæg,
og efterfølgende laver og spiser vi et måltid
inspireret af forskellige bibelske tekster.
Arrangementet afholdes sammen med
studentermenigheden i Indre By, og vi
benytter lejligheden til at indvie deres nye
lokaler på festlig vis.

Interesserede bedes tilmelde sig hos
lotz@adm.ku.dk senest mandag den 24. marts.
Det koster kr. 75,- at være med. Beløbet
betales på selve dagen.

lægge en del af vores udadvendte aktiviteter,
mens studenterpræstens samtaler med
enkeltpersoner som hidtil vil finde sted på
kontoret på Panum.

Præsten er bortrejst i uge 13
I uge 13 (24.-28. marts er studenterpræsten
ikke at træffe på kontoret, idet han er på
efteruddannelse – igen.

Præsten står til rådighed for personlige
samtaler. Find ham på kontoret (lokale 15.2.1)
i hans træffetid tirsdag 10-12 eller torsdag 1214 eller lav en aftale med ham på mobil 20 46
41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk .

Reception i nye lokaler
Torsdag den 3. april kl. 16 er der reception i de
nye lokaler på Skt. Hans Torv. Alle er
velkomne!
Studenterpræsten har indledt et samarbejde
med Sct. Johannes Kirke, som ligger lige ved
siden af Panum i retning mod Skt. Hans Torv.
Det betyder bl.a. at den akademiske medarbejder flytter en del af sin kontortid til nye, lækre
lokaler på selve torvet. Her vil vi fremover

Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/
praest
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INDRE ORGANER
ALTERNATIV BEHANDLING I DET
DANSKE SUNDHEDSVÆSEN?

MED DØDEN INDE PÅ LIVET

Brobyggermøde på Panum 26/3 2003 kl. 17.00 i Lille Mødesal.
Hvad går det ud på? Det er en opfølgning på et møde holdt
på Panum instituttet i september sidste efterår omkring
temaet "Brobygning mellem det etablerede sundhedsvæsen
og alternative behandlingstilbud". Det blev arrangeret i
samarbejde
med
LNS,
Landsorganisationen
NaturSundhedsrådet og GIM, Gruppen for Integreret Medicin. Der deltog mellem 40-50 personer der primært havde en "autoriseret" sundhedsuddannelse bag sig, dvs. læge, sygeplejeske, fysio- og ergoterapeut, mm. samt
studerende fra disse faggrupper. Målet var at belyse hvordan det alternative kunne
bruges i det etablerede system, således at man kunne opnå en synergi-effekt ved at
bruge og integrere det bedste fra begge systemer. Der blev talt om at der skulle
fokuseres mere på det sprog der blev brugt i brugt i begge lejre, da kommunikationen blev oplevet som et punkt hvor der oftest blev talt forbi hinanden.
Til dette møde den 26. marts kl. 17.00 i Lille Mødesal (ved Kantinen) vil der blive
fulgt op på hvad vi nåede frem til ved sidste møde, hvad der er sket siden sidst,
samt hvad vi har af mål til fremtiden.
Programmet kommer til at se ud som følger (med ret til små ændringer):
17.00 Velkomst
Præsentation - hvem er vi ?
Siden sidst om emnet
21.0
Spisning
Hvad er brobygning - for os.
Nogle ønskemål for fremtiden
Hvilke parter ser vi i Sundhedsvæsenet
Forslag til lovgivning?
Eventuelt
22.0
21.00 Seneste sluttidspunkt
Vær velmødt til arrangementet!
Med venlig hilsen
GIM, Gruppen for Integreret Medicin

RUSBOGEN 2003

Årets rusbogsredaktion renser ud blandt alle de
gamle artikler i rusbogen, og du bør derfor føle
dig budt op til dans hvis du:
vil have et indlæg med for din basisgruppe.
vil have et indlæg med for din loge.
har lyst til at skrive en artikel om det at være
russer, udenlandsk stud.med. eller forskerstud.med.

oplæg ved Lisbeth Due Madsen, chefsygeplejerske på
Sankt Lukas Hospice og medlem af Etisk Råd.
Døden er uundgåelig også for læger. Patienterne dør.
Hvilken omsorg forventes der fra lægens side?
Emnet døden udfordrer også til en lang række etiske
spørgsmål. Bl.a. vil aktiv dødshjælp, patientens autonomi og andre lignende emner blive berørt.
Lyder dette interessant skal du være hjertelig velkommen i Lille Mødesal,
Panum, d. 26. Marts. Kl. 19.00.
Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og debat. Vi satser på at være
færdige ca. kl. 21.00.
Arrangør: Kristne Medicinere. Spørgsmål kontakt: Jonas Astrup, jka@ofir.dk
eller 22402713.

GRATIS SVØMMEHAL FOR
ALLE PANUM-STUDERENDE!

Præcis som de sidste 2 år kan man i år spille
UV-RUGBY, VAND-POLO eller svømme selv
hver mandag fra 21-23 i Tingbjerg Skoles svømmehal (lok 64), skolesiden 2,
2700 Brønshøj. Svømmehallen er 25 m lang med dyb ende med vipper.
Aktiviteten kræver ingen tilmelding, og alle er velkomne. Det er let at cykle
derud, men bus nr. 8 går også lige til døren. Hvis noget afholder dig fra at
komme, så få det ordnet og kom alligevel.
Evt. spørgsmål kan stilles til Erik på tlf: 51924156

Infomøde

PUC vil afholde et infomøde for alle interesserede indenfor de nærmeste uger.
Her vil der blive talt om planlagte dykkerture, dykkerkurser o.s.v. Hold øje
med det præcise tidspunkt i MOK!

SVENSKAR
Den 19/3, nu på
onsdag håller vi
et sammanfattande
tutor möte, på
svenska, för dom
som kan inte
förstått
allt som era tutorer berättat.
Mötet är kl.16 i FADLs möteslokal. Vi räknar
med att
det tar ½-1timme, beroende på hur många
frågor ni har.
Hälsningar
Simon och Rikk

eller synes du der manglede noget i din Rusbog?

så skriv til redaktionen på:
rusbog2003@yahoo.com

MÅNEDSMØDE ONSDAG 2 APRIL
KL. 15.00
konference 1,
Rigshospitalet

Dagsorden
1.
Siden sidst.
2.
Nyt fra udvalgene.
3.
Kommunikation, ledelse og samar
bejde, oplæg til foredrag om traumelederen.
4.
10 minutters indlæg til næste
månedsmøde.
5.
Formen på fremtidige månedsmøder.
6.
Eventuelt.
Alle medicinstuderende med interesse for
akutmedicin, 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.
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MOK
PRÆSENTERER

Peter Q
TV-læge

Kamal
Politiker-læge

Jesper
Formands-læge

Arne
Mad-læge

Deltagerne er på plads og kameraerne
snurrer. Big Mother er årets største
mediebegivenhed overhovedet. MOK
giver dig i 12 uger eksklusiv mulighed
for at følge med i de mest dramatiske
intriger og mindst intime detaljer når
kendte læger isoleret fra omverdenen
blotter både sjæl og krop.

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge

Her er højdepunkter fra DAG 2 i
Big Mother huset:
Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage et velfortjent glas kold mælk.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den anden af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgenbasse.
Peter L betror Jørgen at han savner sin lillebror,
men Jørgen er god til at trøste og efter få minutter
er Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller ludo. Jesper vinder og kalder
Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk.
Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne nyser, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store
viden på feltet.

Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at tage blodprøver med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen vodkaklovne.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf skal i karbad
samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed.
Nils får lov at gå først.
Samtidig ryger Jesper en stille fest-cigar, mens Nils
kigger nærmere på den skjulte kamera-installation i
stuen.
Kamal og Peter Q taler om hvor svært det er at være
dejlig i dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super lækker gang marineret
ørred med vanille og citroner, hertil Chianti. Lars
leger kokke-elev.

Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Peter Q.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen eksplosiv, men da det bliver en lang dag i Big Mother huset
i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde
ved grøn neglelak, så mens de andre deltagere sover
sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer grønne.
Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

Oscarkonkurrence
mok.info/oscar

Så skal vi til det igen! Sidde oppe en
hel nat og se de smukke og de rige gå op
ad den røde løber i forventning om at
gå hjem med en guldbelagt statue, der
angiveligt ligner en kvindes onkel
Oscar. Oscarnatten er natten mellem
23. og 24.. marts, og TV2 sender direkte
kl 02.30.. Vær med i MOKS Oscar
konkurrence, hvor du kan teste din
film IQ og gætte hvem der løbe med
Oscarerne i år. Sæt et kryds i hver
kategori og aflever skemaet i MOKS
postkasse foran lokale 9.2.1.
Se mere om filmene og de nominerede
på www.oscar.com
God fornøjelse. MOKred / Raunsø

Find skemaet på:
mok.info/oscar.
Aflever skemaet i udfyldt
stand i MOK's
postkasse(foran lokale
9.2.1) senest fredag d. 21.
marts. Svar modtaget
herefter er ugyldige!
Den person, der får flest
rigtige bliver honoreret
med en Martini-pakke
bestående af en flaske gin,
en flaske vermouth, en dåse
oliven og nogle tandstikker!
Cool t-shirts fra fadl's
forlag til nummer 2-11
Held og Lykke

