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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)
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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 22, årgang 35 udkommer

Torsdag:

"The Man Who Wasn't there" i P8'n

Fredag:
Laaaaaang fre-bar

Lørdag:

Demonatration mod krig

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:

Tirsdag:
Denne

redaktion
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STUDIET

MOK udkommer ikke i uge 16 (onsdag den 16/4), så har du nogle oplysninger, der
skal ud inden den 23/4, hvor MOK nr. 24 udkommer skal vi have det senest den 7/4 kl
12:00. Så kommer det med i MOK nr. 23 (udkommer onsdag den 9/4).
MOK/Kris

Styrende organer
VIGTIGT NYT!

SIS (Studie-Informations-System)

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:
Anne Sansome og Katrine Bjerggaard
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

Til samtlige studerende ved
medicin, odontologi, folkesundhedsvidenskab og humanbiologi
Fra og med efteråret 2003 overgår fakultetet fra trykte
lektionsplaner til det internetbaserede system SIS i lighed
med alle de øvrige fakulteter under KU. Der vil således
ikke længere blive trykt lektionskataloger.
På SIS Hovedadressen - www.sis.ku.dk - er der i øjeblikket kun et link til fakultetets almindelige hjemmeside. Men fra og med efteråret 2003 vil SIS indeholde
de samme lektionsoplysninger som de nuværende
kataloger.
Systemet er meget enkelt at benytte og øverst på
hovedadressens side findes en kort generel bruger vejledning, som er for samtlige fakulteter. Studieadministrationen
vil også udarbejde en kortfattet beskrivelse, som bliver mere
møntet på studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet. Denne vejledning vil når tiden nærmer sig også
blive lagt på nettet på adressen http://www.sund.ku.dk/
studieInfo/.
SIS er under konstant udvikling ved to fuldtidskonsulenter.
Derudover har studieadministrationen tæt kontakt til nogle
studerende, som er med til at sikre en hensigtsmæssig struktur i SIS.
Med venlig hilsen
Fakultetets studieadministration

Studievejledningen

ADRESSEÆNDRINGER.

Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPRregistret.

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT
DOBBELTKLIP FRA SU ?

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

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 dispensationsmuligheder !
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.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.

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

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.

OVERGANGSORDNINGER VED
IMPLEMENTERING AF STUDIEPLAN 2000.

Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.

Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige afvikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende justeringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-

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.

rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har taget højde for.
Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.
Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
tilbydes undervisningsplads indenfor ny studieordning
(N) (studieplan 2000) og ved eksamen efter ny ordning fritages de for eventuelle dele af de nye eksaminer, som de har bestået efter gammel ordning.
Gentagelse af semestre / undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen efter gammel ordning vil følge den normale studieordning for de hold som begyndte 1. semester februar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
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dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige problemer og det tidstab som ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskellig vis.
De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 4., 6., 7., 8., 11. og 12. sem. hvoraf
11. og 12.sem. vil blive ekstra udbudt i alt 2. gange,
således at undervisningen på disse semestre kører
sidste gang henholdsvis foråret 2006 og efteråret
2006.
I henhold til dette vil det for den enkelte student
betyde, at overflytning er en realitet såfremt man i
forhold til sin studiestart blive forsinket mere end
det, der følger af nedenstående:
·
feb. 1998; ved mere end 4 sem.
·
sep. 1998; ved mere end 3 sem.
·
feb. 1999; ved mere end 2 sem.
·
sep. 1999; overflytning ved forsinkelse på
mere end 1. sem.
Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.
DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVERGANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIEPLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAMENER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.
Nedenstående er udarbejdet for den studerende der
er startet februar 2000, som forsinkes efter…..

STUDIET
6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på
6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt
andet med fag der på gammelordning primært lå på
fase I. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt omhandle disse nye fag.
Der vil blive udbudt et ekstraordinært kursus i løbet
af august 2003, indeholdende de elementer man mangler fra gammel studieordning ved overgangen til ny
studieordning.
7. semester: Indplacering på (N) er ikke hensigtsmæssig, hvorfor 8. sem. (G) udbydes en ekstra gang.
Herefter indplacering som efter 8. sem. (G).
8. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter:
·
11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II
periode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11.
sem. (N) og 12. sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter:
·
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II
perioden, herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12.
sem. (N).
10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyttet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).
11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).
12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).
Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer!

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSAFVIKLING EFTER GAMMEL
STUDIEORDNING
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

for02
und
und
und
und
und
und
und
und

eft02
und
und
und
und
und
und
und
und

for03
und/ eks
und
und
und
und
und
und
und

eft03
for04
eft04
eks
und/ gen gen
gen
und
und/ eks eks
und
und
(eks)
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

for05

eft05

for06

eft06

for07

gen
(eks)
(eks)
und
und
und

(eks)
und/ eks und/ eks eks
und
und/ eks und/ eks eks
und
und
(eks)
(eks)

und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret
eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form eller indhold
gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Fase I
ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)

MAKROSKOPISKE STUDIESALLOK. 18.01.42
Her er semestrets åbningstider for
april Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne.

MIKROSKOPISK STUDIESALS
ÅBNINGSTIDER I FORÅRSSEMESTERET 2003.
Alle åbningstider 9-13
April
02-04-03 Katrine
07-04-03 Christian
10-04-03 Urfan
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
Demo
Demo

OBS: Ekstra åbent d. 2. og 10. april!!

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

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

STUDIET

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi 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
studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle
skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi,
statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal
være afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til eksamen i integreret organkursus
skal man have godkendt 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, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse 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.
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VEDR. ANATOMI II EKSAMEN
TIL SOMMER.

Det er lykkes at få Frederik - mik.demonstrator til
at holde et „spot-overlevelses kursus“ for dem som
er intresseret. Det kommer til at ligge ca. 20-25
april og vil vare ialt ca. 8 timer fordelt på to-tre
dage.
Er du intresseret så send en SMS til Maj-Brit
20601519.
Mvh. Maj-Brit 6 sem.gl.

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

Fase II

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

LKF - LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE fase II studerende, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at
forberede sig på det kliniske ophold på 7-8. semester, genopfriske færdighederne inden et
lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester.
Vi tilbyder følgende aftenkurser:
IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7-8 sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning
Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7-8. semester, genopfriskning af knude teknik,
forberedelse til kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7-8 sem. Klinik og lægevikariat.
Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage kl. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
08.00-15.00 eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor oven- - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer
nævnte tidsrum

TURNUSINFORMATIONSMØDE AFHOLDES
ONSDAG D. 2.4.2003 KL. 16-18 I HANNOVER
AUDITORIUM.
DER VIL VÆRE REPRÆSENTANTER FRA SUNDHEDSSTYRELSEN,
VIDEREUDDANNELSESREGIONERNE OG FRA FAYL/GYL. DU HAR
HER LEJLIGHED TIL AT STILLE SPØRGSMÅL OM TURNUSORDNINGEN.
VENLIG HILSEN
FADL’s SUNDHEDS-OG UDANNELSESPOLITISKE UDVALG.“

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient
eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske
standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.
Ekstra aftenkursus !!
Den 10.april holder vi et kombineret aftenkursus hvor de studerende har mulighed for at
prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt
andet ideelt for de 7.semester studerende der snart skal starte i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra 16.15-20.45 og der er plads til 18
studerende. Tilmelding starter onsdag d. 2. april på tlf 35455404.

6

ANNONCER

Annoncer
ØL OG STIVE LEMMER,
en tur du aldrig glemmer...
Dissektionstur 2003

I over 50 år har IMCC-Aarhus arrangeret
dissektionsturen, der finder sted fra slutningen
af juni til slutningen af juli. Der er således tale
om en 4 uges tur, hvoraf 2 ½ bruges i Brno,
Tjekkiet til dissektion og forelæsninger, 5 dage
tilbringes i Hohe Tatra bjergene i Slovakiet, og
de sidste fire-fem dage er en ren ferie i Prag. Der
vil endvidere være småture til lokale seværdigheder, og sædvanligvis vil der blive arrangeret
en tur til Wien. Der er i år 45 pladser der vil
blive ligeligt fordelt universiteterne imellem
(Århus og Kbh).
Hvis noget af det ovenstående tiltaler dig, SKAL
du komme til:
Infomøde 2. april. Kl 14:30 i FADLs mødelokale
Du kan finde mere information i folderne der
hænger på opslagstavler rundt omkring på fakultetet. Eller du kan rette spørgsmål til:
Nils Gutberg: nils.gutberg@studmed.au.dk
Rasmus Aagaard: raa@studmed.au.dk

PRÆSENTERER

Stamcelleforskning
-Bioetisk debatarrangement om anvendelsen af
stamceller til medicinsk brug
Paneldeltagere:
·Dr. Jur. Mette Hartlev (ordstyrer)
·Tidl. Formand for Etisk Råd, Erling Tiedemann
·Prof. Syddansk Universitet, Jens Zimmer Rasmussen
·Lektor og filosof ved KU, Klemens Kappel
Arrangementet finder sted Torsdag d. 3/4 kl.
19-22
i Jurahusets kantine, Studiestræde 34
Gratis adgang.
Alle er velkomne
Sandwich, øl og vand til de 50 første
Et arrangement støttet af DJØF

BØGER SÆLGES

The Cell, 2.ed.
250
Physiology, Berne and Levy, 3.ed 250
Pocket Atlas of Ophthalmology 200
Basal og klinisk mikrobiologi 250
Kirurgisk kompendium, 2. udg 2200
Medicinsk embryologi
200
Thomas: 3535 0861

LIFE SUPPORT SYSTEMER

- en teknologisk og designmæssig udfordring Erfaringer fra Tanzania kan de bruges på Mars?
Faggruppen for Avancerede Rumfartssystemer under Dansk Selskab for Rumfartsforskning arrangerer
offentligt møde med oplæg ved: Maria Nyström, Tekn. Dr., Lektor, Lunds Universitet
Tid: Torsdag den 10. april 2003
Klokken: 19.00 – 21.00.
Sted: Tycho Brahe Planetariet, Gammel Kongevej 10
En kommende beboelse for astronauter på Mars vil stille store
krav til teknologi og menneske. Teknologien skal kunne varetage
alt det der sikrer den menneskelige overlevelse.
Maria Nyström vil vise hvordan erfaringer og forskning fra den
tredje verden kan anvendes i udviklingen af rumfart, samtidigt
med at resultater og teknologi fra rumfarten kan anvendes i den
tredje verden.
Gratis adgang. Alle er velkomne.
Nærmere oplysninger: Jesper Jørgensen, Dansk Selskab for Rumfartsforskning, telefon 44 44 80 19, e-mail:
jesper@rumfart.dk

RUMFARTSUDSTILLING

Vidste du, at der 400 km. over vore hoveder flyver en permanent bemandet rumstation rundt? og at
Danmark er en aktiv deltager i Rumstationen?
I næste uge vil du hele ugen kunne se Dansk Selskab for Rumfartsforsknings udstilling om Den Internationale Rumstation, de danske bidrag til den og den danske forskning der foregår på der. Udstillingen vil være
stillet op i forhallen overfor vagtens glasbur.
Yderligere oplysninger fås hos Dansk Selskab for Rumfartsforskning på e-mail: info@rumfart.dk eller på
http://www.rumfart.dk.

RUMMEDICIN OG RUMFYSIOLOGI.

Studerende med interesse for rumfart, rummedicin, rumfysiologi og
disses kliniske anvendelser inviteres til et uformelt studiegruppemøde
på Panum.
Tid & sted: 10. april, kl. 14:15 i Lille Mødesal
Vi har fået Danmarks førende rummediciner, Dr. med. Peter Norsk, til
at komme og fortælle om rummedicin og rumfysiologi.
Bagefter drikker vi en kop kaffe og spiser et stykke kage, medens vi
snakker om muligheder indenfor rummedicinsk forskning og fremtidsperspektiver for studiegruppen.
Alle interesserede opfordres til at møde op!
Læs evt. mere på http://www.rumfart.dk
- Lonnie (lonnie@rumfart.dk), Mikkel (mikkel@rumfart.dk)

LEJLIGHED FREMLEJES

Lys 2V, 65kvm m/køkken/bad, 10-15 min fra Panum, fremlejes fra 1.5.03 til 1.5.04 med 2 måneders
opsigelse. Husleje 3100,-/mnd incl vand/varme, excl. el/kabel-tv. Dep. 3mdr’s leje.
Med venlig hilsen
Morten Højlund
28 55 64 11

LAUDETUR FINN IN CHORO

En æra kom til ende da anatomernes grand-old man Finn Bojsen-Møller holdt
afskedsreception i fredags. Mange venner, kollegaer og studerende mødte op på
dagen for hilse på den vellidte personlighed. Han blev kandidat i ’56 og lige siden
har hans hjerte banket for anatomien og lægevidenskaben. I en årrække har han
undervist og forsket på Panum, og har været de studerendes favoritforelæser.
Således fik han også en fanklub, der anmeldte hans forelæsninger i MOK. Hans
pædagogiske egenskaber indbragte ham prisen som årets forelæser på Københavns
Universitet i ’96. Kan det være mere velfortjent? Hvor finder man en forelæser, der
bruger fluorescerende kridt og går i højhælede sko, for at de studerende kan forstå
meningen. Med en lille tåre i øjet tager vi hermed afsked med en af de største
personligheder i Panums historie, og en mand med sans for receptioner (der var
masser af øl og gode sandwiches).
OG DOG? Finn Bojsen-Møller gemmer dog ikke skelettet i skabet lige med det
samme. De fremtidige studerende får også glæde af hans virke, da han vil være
tilknyttet fakultetet som ekstern lektor.
3.semester takker hermed for forståelige forelæsninger og siger tillykke med de 70
Pelle, Christoffer og Christian.

De unge hilser ærbødigt på den afgående konge.

INDRE ORGANER

7

Fadl
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FADL´S FORLAG

FOREDRAG OM

Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag A.S.
Fredag d. 4. april kl. 11.00 i forlagets mødelokale på
Blegdamsvej 30, 2200 København N.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
i det forløbne år.
2.Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
3.Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4.Bestyrelsens forslag til fordeling af evt. overskud.
5.Valg af medlemmer til bestyrelse.
6.Valg af revisor.
7.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Med venlig hilsen
Michael Dall
Formand for bestyrelsen
JF

EKG-BØGER (SANDØE &
SIGURD) på TILBUD!!

LÆGER UDEN GRÆNSER
FADL arrangerer, den 10.april 2003 kl. 16.15 i DAM
auditoriet på Panum, i samarbejde med FADL’s Forlag og Forstædernes bank en eftermiddag med Læger
uden grænser.
Vi har inviteret Læge Jens Hillingsø, tidligere formand for Læger uden grænser og forfatter af bogen
”Øjenvidner”, til at komme og vise lysbilleder og fortælle om hans arbejde og oplevelser med Læger uden
grænser.
Forlagets nye bog ”Øjenvidner” om Læger uden grænser vil blive præsenteret af Forlaget og der vil være udlodning af 30 eksemplarer af
bogen til de fremmødte !!

KREDSFORENINGEN = FADL PÅ
PANUM
Sælger EKG-BOG + ATLAS med ca. 65
% rabat
Pris for begge dele 450,- kr
AL HENVENDELSE på PANUM: lokale
1.2.20

I pausen vil vi byde på forfriskninger.
Der vil desuden være mulighed for at høre om at være frivillig medicinstuderende i
Læger uden grænser, eller blive aktiv i FADL eller FADLs forlag.
Så sæt kryds i kalender torsdag d. 10 april kl. 16.15 !!

Hvad kan man få for lidt over en 50´er?
En ordentlig brandert i…

3om1 – fredagsbar!
Fredag d. 4. april i Klubben
Hygge med Indisk Chai
Indian Hours med:
Bom-Lassi
3om1 drinks
Loungehjørne med vandpibe

Kom og få et barn med to af dine venner!
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VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
NATVAGTER TIL
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD
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 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 4. april 2003
Kl. 12.00.

Vi er et VT hjemmhold 4630 som søger 3-4 nye medlemmer som ønsker min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt mulig at tage hensyn til medlemmernes
vagt ønsker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer
en sød, stille dreng på 3½ år, der har en cerebral
parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt
og skal afhjælpes 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, computer, slikskål, te, kaffe)
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
som er et lille hyggeligt hold på 7 medlemmer.
Der er kat i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle nætter.Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækkes enkelte aftenvagter.

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.

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
·
Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYE
MEDLEMMER!

Der ydes 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt
Ansøgning og yderlige oplysninger hos holdleder
Rebekka tlf: 35374920/ 51944920.

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.

SPV-FLYVERHOLD 1501

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

Vil du være 100% sikker på at få dine vagter??
Til etablering af nyt SPV-flyverhold primært til dækning af langtidsvagter på somatiske og psykiatriske
afdelinger søges ca. 20 medlemmer.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..

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.

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.

Krav: Min. 200 SPV-timer. Skal kunne tage min. 4
vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist: 10/4-03 på Vagtbureauet
Yderligere info: Kontakt sundhedsfaglig konsulent
Niclas Seierby/Vagtbureauet 35245404

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

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 4. april 2003, kl. 12:00
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami, tlf.: 3886 8983 el. 2813 6700
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SKAL DU VÆRE
CARDIOLOG???
Så er dette lige sagen for dig!
Til opstart af nyt cardiologiassistent-hold på Y21/BBH
søges 4 medlemmer.
-Arbejdet: Kommer til at omfatte observation samt
registrering af patienters hjerterytme fra overvågningsrum, deltagelse i avanceret genoplivning, registrering/
indlæggelse af patienter, bestilling af prøver, opfyldning af stopvogn mv.

-Krav: Min. 7. sem. (gl. ordning) eller 6. sem. (ny
ordning), VT’er med min 150 timers erfaring. Gerne
godt kendskab/interesse for hjerte/kredsløbsfysiologi.
Skal kunne blive på holdet min. 1 år.
Der skal dækkes aften/nat fredag, lørdag og søndag –
vagterne ligger altså helt perfekt i forhold til skole/
undervisning! Du skal påregne 6-8 vagter/md, også i
eksamensperioder.
Opfylder du ikke alle krav, så søg alligevel – det er
muligt at der kan dispenseres fra nogle af kravene.
-Oplæring: Omfattende oplæring i EKG mv. finder
sted på afdelingen. Omfang er ikke fastsat endnu.

-Løn: HØJ timeløn fra selvstændig pulje.
-Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet
-Opstart: Endnu ikke fastsat, men formentlig medio
april eller snarest herefter.
-Yderligere info: Kontakt sundhedsfaglig konsulent
Niclas Seierby på 35245404 – er jeg ikke på kontoret
så bed om mit mobilnummer.

FERIEPENGE 2003/2004
HVAD HAR DU OPLEVET SOM
FADL-VAGT???

HUSK DE OBLIGATORISKE
GENOPLIVNINGSKURSER

Kære FADL-vagt!

Kurset er for ALLE og der er ledige pladser i april.
Du kan ringe til Tina på tlf. 35 24 54 04 og tilmelde dig.

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.

Udbetaling af feriepenge 2003/2004 sker i år på følgende måde.
1. Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat
og arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3)
udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen
ultimo april 2003 .
2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,- sendes der
feriekort ud i løbet af uge 14.03, og beløbet kan først
udbetales når der afholdes ferie (FL § 29).
3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo
måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at feriekortet indleveres inden den 20 i måneden forud.
4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.
Med venlig hilsen og god ferie
Vagtbureauet

Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt.
Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte
historier.

WWW.FADL-VAGT.DK

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.

Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder på vores hjemmeside
på ovenstående adresse.
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Basisgrupper
STUDENTERKLUBBEN

SALG AF BAGELS
TIL LANG
FREDAGSBAR

For at imødekomme et ønske
fra alle de sultne studerende,
der ikke har lyst til at skulle
stå 2 timer i kø når de har
været ude og få noget at spise,
har vi arrangeret salg af bagels
til den kommende fredagsbar.
Hvis dette arrangement viser
sig som en succes, vil det blive gentaget ved de
følgende lange fredagsbarer. Prisen for en bagel vil
ligge på 40 kroner stykket, salget starter fra klokken
18.00.
Vi ses til lang fredagsbar!

Hermed indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling i
Studenterklubben.
Mandag den 14. april 2003 kl.
1800
i Studenterklubben
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab & budget
5. Evt.

Mvh. Husgruppen

REMINDER

Glem ikke studenterklubbens store påskefest d, 16
april!
Vi har en Las Vegas bar, en Hawaii Bar og ikke
mindst en Disney Bar
Festen starter kl. 22.00 og slutter kl. 5.00
Billetter kan købes i klubben for 40 kr.
Med Venlig Hilsen
Studenterklubben

GIM MØDES !

Efter den årlige oprydning i bandrummet står vi
tilbage med en del voluminøst gear der har stået
ubrugt i flere år. Det sluger vores dyrebare kvadratmeter, og derfor vil vi gerne af med det. Vi efterlyser hermed ejerne til følgende:
- 2 stk Peavey kabinetter (sorte). Ukendt funktionstilstand.
- 2 stk meeget store sorte kabinetter (hjemmebygget ?), monteret m. hjul
- 1 stk blåt TAMA trommesæt
- 1 stk brun KAWAI stortromme (20 “)
Er du ejeren til noget af ovenstående, eller har en
idé om hvem der kunne savne det, kontakt venligst
undertegnede.
HVIS OVENSTÅENDE IKKE BLIVER AFHENTET
INDEN 1 MD. FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL
AT AFHÆNDE DET EFTER FORGODTBEFINDENDE !!!
På vegne af bandrumsbrugerne

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Jacob Rasmussen
Bo Gregers Winke

Jonas Torp
Torp@skydebanen.net
Telefon 36 96 30 86
Mobil 28 93 37 34

RUSBOG 2003

GIM’s næste møde er onsdag d. 2.
april kl. 16.00 i lokale 9.2.3.
På mødet skal vi blandt andet høre
om LNS dagen, designe vores nye
hjemmeside og planlægge en weekendtur for GIM i efteråret. Som oplæg til folketingets
høring om homøopatisk medicin d. 6. maj, har vi
inviteret en behandler til kort at fortælle lidt om
homøopati. Desuden skal vi hygge med te og kage…
Har dette vagt din nysgerrighed, så kig forbi til mødet, for GIM ønsker at se alle interesserede nye som
gamle. Hvis DU længe har haft lyst til at se hvad
GIM er for noget er det nu !! Kontakt GIM på
gruppengim@groupcare.dk eller se mere på http://
www.studmed.ku.dk/gim/
Vel mødt, GIM

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune
postkasse uden for Det Medicinske Studenterråd
(1.2.5, Panum).

BANDRUM - EFTERLADT GEAR

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 forsker-stud.med.
eller synes du der manglede noget i din Rusbog?
…så skriv til redaktionen på: ”rusbog2003@yahoo.com”

LAAAAAANG FREDAGSBAR
PÅ FREDAG DEN 4/4 FRA 11- 24
MED GODT FORÅRSVEJR, HYGGE, ØLBAR,
DRINKS,
PROTEST MOD PROTESTER, DEMONSTRATION
MOD
BORGERKRIGEN I ERITREA OG PISVULKANER I
ATRIUMGÅRDEN, LIVE-INTERWIEW VIA SATELLITLINK
MED DEN OMVENDTE NODROG FRA INDIEN, BRANDTALER
FOR RØD TUBORG VED FADL’S RØDE BARONER,
BESØG FRA TUBORG
OG MÅSKE BAND…..
KOM GLAD MVH. HUSGRUPPEN
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INDRE ORGANER
VIND ET STETOSKOP!

11) Hvad hedder 3om1’s formand?

3om1
– sponsorprogram til fordel for indiske børn

Tip en 13’ner og vær med til konkurrencen om:
1 Kamed CardioSuperscope Lux stetoskop (værdi:
720dkr) og 10 Otoskoper (værdi: 100dkr)
Præmierne, i absolut topkvalitet, er sponsoreret af
stetoskop.dk.
Quizzen, samt alle svar kan findes på 3om1’s
hjemmeside: www.3om1.dk.
Konkurrencen er national og svar kan sendes direkte
fra hjemmesiden til kontakt@3om1.dk eller afleveres på IMCC-kontoret i de tre byer (Århus: Medicinerhuset, universitetsparken bygn. 161, Odense:
Winsløvparken 17 1.sal, København: Panum Instituttet, bygn,. 9.2.2) inden 15 april.

1: Nina K. Bentzer ?
x: Hans-Ulrik Fassel ?
2: Lina Klara Hoel Felde ?

2) Hvor mange børn i samme familie kan max. sponsoreres?
1: 1 ?
x: 2 ?
2: 3 ?

1: 15,- ?
x: 18,- ?
2: 20,- ?

4) Hvornår blev ”3om1- sponsorprogram til fordel for
indiske børn” stiftet?
1: 2000 ?
x: 2001 ?
2: 2002 ?

5) I hvilken organisation er 3om1 en undergruppe?

Venlig Hilsen 3om1

1: MSR ?
x: SIF ?
2: IMCC ?

1: 10% ?
x: 20% ?
2: 30% ?

1: Medicinstuderende ?
x: Studerende i Danmark ?
2: Alle ?

1: Calcutta volunteer project ?
x: Calcutta village project ?
2: Calcutta village concept project ?
12) På hvilke måder kan man være tilmeldt som
fadder?

7) Hvad hedder lederen af Educational Unit i Indien?
1: Mrs. Barnali ?
x: Dr. Sujit Brachmochary ?
2: Mr. Ravnochy ?

3) Hvem grundlagde Institute for Indian Mother and
Child?

9) Kan man besøge sit sponsorbarn i Indien?

1: Mother Theresa ?
x: Mrs. Barnali ?
2: Dr. Sujit Brachmochary ?

1: Ja ?
x: nej ?
2: Når man har været fadder et år ?

Filmklubben P8'n

8) Hvem kan blive faddere gennem 3om1?

10) Gennem hvilket projekt kan man blive udsendt
som frivillig til Calcutta

God fornøjelse!

1) Hvor stor en procentdel af sponsorpengene går til
bygning af nye skoler i Indien?

6) Ud af et årligt 3om1 sponsorat hvor mange penge
går da maksimalt til administration?

1: som 3om1, 2om1 eller alene ?
x: som 3om1 eller alene ?
2: kun som 3om1 ?

13) Kan man få lov at se 3om1’s
og IIMC’s regnskab?
1: Kun 3om1’s ?
x: Kun IIMC’s ?
2: Ja, begge regnskaber er frit tilgængelige ?

Torsdag den 3. april
klokken 20.00

præsenterer

www.p8n.dk

PROGRAM
FORÅR 2003
3/4 The man who wasn´t there
10/4 Casablanca
24/4 Vanilla sky

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben 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
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Supertilbud: Går du på 1. semester
og har meldt dig ind i Fadl er der
gratis adgang resten af semesteret!

Ed Crane (Billy Bob Thornton) lever et stille og anonymt liv
som barber i Californien, 1949. Hans kone Doris har til gengæld et mere end almindeligt forhold til sin chef, Big Dave. Da
Ed opdager dette, kan han pludselig se muligheden for at gøre
sit liv mere spændende ved at afpresse Big Dave for penge.
Men kan man slippe afsted med det?
Kom og nyd Coen-brødrenes roste mesterværk. Filmet i lækker
sort/hvid taler billederne for sig selv. Og handlingen er som altid
speciel, når det er Coen-familien, der har haft hånd på den.
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MEDICINERE FOR FRED

På baggrund af de seneste weekenders freds demonstrationer har en gruppe af medicinere besluttet at
danne “Medicinere for Fred”, som er et initiativ under SCORP-København (Standing Committee on
Refugees and Peace). Alle er velkomne til at blive en
del af denne gruppe (også studerende ved de andre
sundhedsvidenskabelige uddannelser) og deltage i
aktiviteterne. Initiativet er nu så småt også ved at
blive startet op på de Sundhedsvidenskabelige fakulteter i Århus og Odense. Vi ønsker med ”Medicinere
for fred” at samle alle de danske medicinstuderende,
der i dag ønsker fred i Irak. Dermed vil det blandt
andet blive lettere at samles til demonstration, hvis
vi f.eks. i fællesskab udarbejder og udveksler løbesedler og plakater. Det er håbet, at vi i fremtiden
kan arbejde for freden andre steder i verden også.
Bl.a. Lørdag d. 22. marts har medicinstuderende fra
København (og en enkelt Århusianer...) for tredje
gang i træk deltaget i fredsdemonstrationen mod en
krig i Irak, foran den Amerikanske ambassade og på
slotspladsen på Christiansborg. I fredsoptoget deltog 15-20 medicinere og vi kan blive endnu flere!
Men vi kan meget andet end at demonstrere... Således udarbejdede og støttede 22 medicinstuderende
(deriblandt nuværende aktive i “Medicinere for Fred”)
fra hele landet et debatindlæg (Kristeligt Dagblad,
fredag d. 21. marts og sidste udgave af MOK) vedrørende de humanitære konsekvenser af en krig i Irak.
Derudover afholder vi, tirsdag d. 1. april, også et
debatarrangement med deltagelse af forskellige sagkyndige og politikere der vil præsentere forskellige
synspunkter på Irak krigen. Her vil der være politikere fra begge sider af folketingssalen samt eksper-

ET NUANCERET SYN PÅ
KRIGEN I IRAK
I sidste udgave af MOK læste vi et interessant og
tankevækkende indlæg. I indlægget efterlyses et mere
nuanceret syn på debatten om krigen i Irak og der
langes godt og grundigt ud efter fredsbevægelsen.
Denne fremstilles endvidere som værende en gruppe
mennesker uden selvstændig tænkeevne, med en antiamerikansk og anti-jødisk dagsorden . Det er uden
tvivl en grov forenkling af virkeligheden der kommer
frem i indlægget. Det nuancerede syn der efterlyses
kommer ikke frem i indlægget – tværtimod.
Det er klart, at man bør sætte sig ind i alle aspekter
af en sag, som man informerer andre om. Det er også
sandt, at det ikke er alt, hvad man hører, der er lige
troværdigt. Sådanne informationer – som også inkluderer nogle fra medierne - gør det ikke ligefrem
nemmere at gennemskue, hvad der foregår. Selv uden
rapporter ville det dog være svært at benægte, at en
krig vil kræve et antal menneskeliv. Nu foreligger
der som bekendt rapporter. De angiver naturligvis
kun skøn over tabstallene, eftersom ingen af os kan
se ind i fremtiden, men skønnene er taget fra rapporter udarbejdede af fagfolk og professionelle i internationale sundhedsorganisationer under FN, Unicef
og MedAct. Det er en grov forenkling at henvise til
tabstal i Kosovo og Afghanistan. Vi henviser til, at
man mener at mellem 142.500 og 206.000 mennesker døde under den første golfkrig. Men - det var en
fejl af os, at sige at rapporterne fastslår at et antal
mennesker vil dø. Det gik for stærkt, undskyld, det
er vi opmærksomme på nu. Der skulle naturligvis
have stået, at de fastslår at disse mennesker risikerer at miste livet. Dette syntes i øvrigt ikke at
ændre på betydningen af argumentet, heller ikke
hvis organisationerne skulle vise sig at tage fejl, for
de kan jo lige så godt gå hen og have ret. Krigens
første offer er sandheden. Realiteten er at vi måske
først kender tabstallene efter krigen, hvis vi overhovedet nogensinde kommer til at kende dem. De reelle tabstal efter golfkrigen mangler fx stadig at
komme frem i lyset.
Mht. dine egne kilder er vi interesserede i at vide,
hvor du har oplysninger om Berlingske Tidendes og
Gallups undersøgelse d. 18. marts, der viser at 64 %
af danskerne er for en krig med støtte fra FN. På
Berlingske Tidendes hjemmeside kan man fra d. 26.

ter fra International Røde Kors og Institut for Statskundskab.

TID TIL HYGGEAFTEN!

Vores næste mål er demonstrationen på lørdag d. 5.
April. Medicinere for fred vil også denne gang trække
i deres hvide kitler og sige ”Nej til Krig!”. Vi håber
i løbet af ugen at få organiseret et fælles fredsoptog
for medicinere i København, og ønsker alle med interesse til at komme og være med i initiativet.

Kære PIT´ere.

“Medicinere for Fred” har oprettet en yahoo-group
og vil udsende en invitation til alle danske studerende ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser,
som har interesse i initiativet. På denne yahoo group
vil “Medicinere for Fred” koordinere sine aktiviteter
og udsende rapporter og informationer relevante for
krigen i Irak. Løbesedler og plakater vil også være
at finde her. Kunne du tænke dig at være med skal du
sende en mail til

Det er på tide at finde den sociale ånd frem og få lært
både nye og gamle PIT´ere lidt bedre at kende. Vi
spiser derfor middag hos Victoria d. 9 april 2003 kl.
19.00. Ud over at vi skal have det rigtig hyggeligt vil
der også være noget praktisk omkring PIT på programmet. Tilmelding skal ske på tlf. 51880172 inden
d. 6. april. Alle er velkomne. Glæder os til at se jer!
Glade forårshilsner
På vegne af PIT, Victoria

mediciner_for_fred-subscribe@yahoogrupper.dk.
“Medicinere for Fred” er startet på opfordring af
initiativet: “Ingen Krig i Irak”, www.nejtilkrig.dk,
en paraplyorganisation der afspejler en broget gruppe
af politiske partier, organisationer og folkelige bevægelser. Det ene synspunkt alle har til fælles er, at
vi alle siger nej til krig. ”Medicinere for fred” ønsker
fred!
Vi håber på bred opbakning til initiativet og hilser
alle nysgerrige velkommen i gruppen!
Forårs- og fredshilsener!
Medicinere For Fred

Debat

Så er det atter tid til
månedsmøde i
sexekspressen, og vi
mødes i kantinen
Torsdag d.3/4 kl.17:00
Kom og få nye input fra undervisningsfronten
Lær mere om den kvindelige orgasme
Hør om vores utrolige arbejdsdag/PÅSKEFROKOST
d. 5/4
Hyg dig med kaffe, slik og ikke mindst alle de søde
sexguider
Vi glæder os til at se dig
Sexekspressen

marts finde følgende ”For første gang har et flertal
af de interviewede i en dansk meningsmåling erklæret sig positivt stemt overfor krigen i Irak”.
(www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=308258).
Derimod har alle meningsmålinger i DK gennem de
sidste par måneder vist en ting, nemlig en klar dansk
krigsmodstand uden et mandat fra FN. Selv med et
mandat fra FN har befolkningen vist sig stærkt splittet i spørgsmålet om krigen i Irak. Vi henviser fx til
1) Kristeligt Dagblad – Megafon undersøgelse – 19
marts.
2) DR tv – Gallup undersøgelse – 18 marts.
3) Berlingske tidende – Gallup undersøgelse – 1. februar.
4) Politiken – Vilstrup undersøgelse – 24 januar.

fløj. I øvrigt er selv det danske nazist parti også
imod en krig, selvom det ganske vist er af deres egne
forskruede synspunkter. I talerne foran Christiansborg blev der både givet udtryk for, at krigen på
ingen måder ville kunne få deres opbakning, mens
der fra anden side også blev udtrykt støtte til en
krig, havde den blot været sanktioneret af et internationalt samfund. Det blev også flere gange påpeget, at USA ikke er vores fjende, vi er blot imod
deres handlinger i denne sag. I øvrigt kunne man
blandt talerne finde Holger K. Nielsen, Mogens Lykketoft og endda en folketingskandidat fra Det Konservative Folkeparti. Vi tror næppe, at de ville være
glade for at blive kaldt antisemitiske og
antiamerikanske.

Derudover er det ganske vist, at en større del af
befolkningen ville have støttet en krig, hvis den havde
været sanktioneret af FN, men det er den som bekendt ikke. Taget i betragtning at indlægget er skrevet før krigen startede og indsendt efter krigens
udbrud, kan det kun undre en, at man henviser til en
meningsmåling (hvor er den meningsmåling?) som
bygger på en FN støttet krig, når nu det var en
kendsgerning, at krigen var startet uden et FN mandat. Dette er at misinformere folk og fordreje sandheden.

Vi håber naturligvis, at så få som muligt vil dø af
denne krig, og at alle de internationale sundhedsorganisationer, der råber vagt i gevær tager fejl. Vi
ønsker mere end noget andet, at de civile tab bliver
så små som overhovedet muligt. Men faktum er at
denne krig allerede har haft ofre, på nuværende tidspunkt
vurderes
af
nogle
(se
http://
www.iraqbodycount.net/) alene ca. 500 civile irakere
at have mistet livet. Det er vel og mærke på et
tidspunkt, hvor ingen større byer er indtaget. Det er
500 menneskeliv for meget. Vi vil ikke bringe en
undskyldning for at have misinformeret folk, skulle
krigen vise sig til at koste et færre antal menneskeliv end først antaget. At bringe en undskyldning ville
være foragt for de mennesker der allerede har mistet livet, og de mennesker der uden tvivl vil miste
livet under krigen. De mennesker kunne være i live i
dag, havde vi været modige nok til at sige fra overfor
vores politikeres opbakning til krigen.

Når vi er gået med i demonstrationerne mod krigen
i Irak skyldes det først og fremmest, at vi mener, at
de humanitære konsekvenser er oversete, og at der
havde været mange fredelige alternativer til en krig.
Vores politiske holdninger er ikke gruppens holdning
– de er egentlig ret forskellige - vi er blot fælles om,
at mene at menneskers liv og helbred må prioriteres
højest af alt. Ligesom at foreningen ”Ingen krig mod
Irak”, er en sammenslutning af antikrigsgrupper på
skoler og arbejdspladser, fra lokalområder m.fl., der
står fælles om ét budskab nemlig ”Nej til krig”. Vi
siger nej til krig, ikke på grundlag af forskellige
organisationers motiver til at sige nej, men af vores
egne universelle motiver. Motiver som alle – især
medicinstuderende - ville kunne bakke op omkring.
På ”Ingen krig mod Irak´s” hjemmeside, lige ovenover det, du selv citerer står: ”Initiativet arbejder
for at afspejle mangfoldigheden i og udvikle den folkelige modstand mod krigsplanerne ud fra det vedtagne grundlag.” Demonstrationerne samlede folk
fra den yderste venstrefløj til den borgerlige højre-

De mennesker der gik på gaden i demonstrationer
mod krigen i Irak var udmærket godt klar over hvad
de sagde. De sagde nej til krig. De sagde ja til fred.
Det ville klæde skribenten til indlægget ikke at undervurdere sine medstuderendes evne til at tænke
selvstændigt. Vi er godt klar over hvor vi står og
hvad vi repræsenterer. Og vi vil til enhver tid sige
nej til en krig når der findes fredelige alternativer.
Vi vil til hver tid sige nej til krig når vi kan redde
uskyldige mennesker fra at gå døden i møde. Vi skal
allerede leve med samvittigheden for dem der allerede er døde.
Stud.Med. Sheraz Butt, Stud.Med. Christian Stampe
og Stud.Med. Louise Poulsen

KÆRE ANDERS!

Jeg har et par kommentarer at knytte til dit indlæg
fra sidste uge….
Jeg vil nemlig også meget gerne have nuanceret
følgende for mig at se noget unuancerede kommentarer plukket ud og citeret fra dit indlæg:
“Her præsenteres det klassiske unuancerede billede
af onde USA og Israel overfor det lidende
Mellemøsten(som hævet over enhver tvivl har lidt
utrolig meget, ligesom det jødiske folk også har lidt).
Igen en forenkling, hvor nuancerne tabes i iver for at
komme frem med budskabet.”
Der er mange ting i dette afsnit som jeg kunne snakke
om i lang tid. Jeg mener -du kommenterer i en parentes, at det palæstinensiske folk “uden tvivl” har
lidt (hvad mener du helt konkret med det? -det er for
mig at se også en unuanceret kommentar) -men derudover -og her er nok mit største problem -du sammenholder deres “lidelse” med ”det jødiske folk”s lidelser -hvorfor nu det? Og hvilken “lidelse” er det nu
lige, du mener her? -Er det 2.verdenskrig og holocaust
du hentyder til? Eller er det lidelse i form af hverdagens angst for en selvmordsbombe i et ellers vestligt
betragtet forholdsvis demokratisk og “almindeligt”
samfund (som i øvrigt i så fald ikke kan betegnes som
“det jødiske folk”, da der findes jøder over hele verden og ikke kun i Israel. Og omvendt findes der også
israelere, som ikke er jøder.) sammenlignet med en
hverdag med besættelse i form af tanks, Jeeps, soldater over det hele, udgangsforbud hver eneste dag i
flere måneder, fattigdom pga arbejdsløshed (man kan
ikke gå på arbejde, når man skal blive indenfor pga
udgangsforbud hele tiden), såkaldte anholdelser hvor
mennesker forsvinder i flere måneder uden
nogen(inklusiv det anholdte selv) ved hvorfor de er
blevet anholdt eller hvor de er blevet bragt hen,
utallige huse, der bliver jævnet med jorden af israelske militære bulldozere bare sådan, ambulancer og
ambulancefolk der bliver beskudt, hospitaler der bliver raseret, universiteter der bliver lukket etc etc.....
?
For mig at se er du i dette afsnit hermed også selv
retorisk og unuanceret i din ivrighed efter at komme
ud med dit budskab og lægger således ved din ganske
vist diskrete sidestilling af besætterne og de besattes
lidelseshistorier op til, at det er forkert og “unuanceret” at se USA og Israel som ”the bad guys” i den her
besættelseshistorie -uden du dog kommer ind på hvorfor det forholder sig således.
Med venlige hilsner fra Anne-Lene

STUDENTERGRUPPEN I KLINIKUDVALGET UNDER KØBENHAVNS AMT: ER DER SKET
NOGET SIDEN SIDST?
Jeg har modtaget nogle tilbagemeldinger, siden jeg
sidst skrev i MOK den 25. marts vedrørende
studentergruppen under Klinikudvalget under Københavns Amt, som mangler studerende. Men om ikke
andet, må jeg sammenfatte succesen som:
”2 tilbagemeldinger er rigtige gode, men ikke nok og
det er et langt fra tilstrækkeligt antal tilbagemeldinger! Der mangler stadigvæk en del studerende!”
Og de to, der har kundgjort deres interesse skal have
et stort ros!
Men hvad har jeg mon sagt til dem, ud over at jeg
har været glad for deres henvendelse?
At jeg faktisk fortalt dem, at jeg ikke nødvendigvis
forventer, at de bliver hængende! Og det mener jeg,
fordi jeg har allerstørste respekt overfor medstuderende, som stikker en finger i jorden og prøver
at finde ud af, hvad det her mon går ud på. Jeg
indrømmer gerne, at udvalgsarbejde ikke er noget
til hvermand, men jeg kan ganske enkelt ikke forstå,
at folk vælger det her fra på forhånd.
Min besked er meget enkelt:
1.
Prøv dog for god ordens skyld at finde ud af
hvad det her går ud på. I er altid meget velkommen
til at vælge det fra bagefter.
1.
Alle dem der nu læser og tænker: Det har
jeg bare ikke tid til. Man har altså lov til at sige fra
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og det er trods alt kun et møde om måneden, som
kun tager 1½ til 2 timer!
2.
Kommer næstformanden til hvert møde? Nej!
Nogen gange passer det bare ikke i ens planlægning
– så melder man da bare afbud.
2.
Det kræver ikke mere en sund interesse for
ens studie, hvilket jeg vil attestere alle lægestuderende. I vil opdage, at I får personligt meget ud
af det
3.
Man bliver altså ikke overdynget med arbejde og ansvar, det står uden for diskussion at Jeres
studie har første prioritet.
Er der andet? Er der muligvis nogle fordele?
1.
Mange af Jer bliver ansæt og uddannet af
de samme mennesker/afdelinger umiddelbart efter I
har afsluttet Jeres studier!
2.
Hvad med studiet her og nu! Det giver kvote
at vise sig – og endnu mere når det gælder de kommende semestre. Jeg personligt sjældent overrasket
over noget, når jeg starter på et nyt semester – jeg
vidste det da før.
3.
Hvad med karrieren bagefter? Det er – og
der er mange studerende, der tror andet - en uomstødelig sandhed, at vi som læger skal koordinere vores
kunnen indbyrdes, med andre faggrupper og ikke
mindst med resten af samfundet! Men hvad er mon
arbejdsformen? Man arbejder faktisk i udvalgsstrukturer med dagsordener, arbejdsgrupper og referater – magen til dem i Klinikudvalget! Og jeg vil
gerne spørge alle medstuderende, om det ikke kunne
være rart at have prøvet at begå sig i et sådant
udvalg før man for alvor kommer til at indgå i et
udvalg på et større hospital, i sundhedsstyrelsen eller DADL?
4.
Jeg ved, at der mange, der nu synes, at jeg
er lige lovligt langt ude, fordi de ikke har intentioner
at deltage i den slags – nogen sinde! Accepteret!
Fuldt ud accepteret! Og det mener jeg! Men tænk
Jer om! Der kommer en dag i enhver lægestuderende
og læges liv, hvor man kommer karambolage med
systemet: Kan være, det er en dumpet eksamen, en
dispensation, en patient for meget, der døde under
vagten….. I vil blive citeret foran disse udvalg, vil
blive afkrævet en forklaring. De bestemmer nemlig
over ens faglige og professionelle vel og ve – uanset,
hvad man nu synes om dem!
5.
Endeligt vil jeg spørge: Er der virkeligt
nogen derude, der tror, at næstformanden lider at et
anfald misforstået kollegialitet, siden jeg skriver og
engagerer mig? Jeg er næppe et bedre menneske end
alle andre medstuderende – jeg har bare opdaget at
jeg ikke vil være taber i spillet, fordi jeg allerede
kender taberne: Det er alle studerende under Klinikudvalget under Københavns Amt!
Har jeg vækket Jeres interesse? Studentergruppen
kan ikke klare opgaverne uden Jeres hjælp!
I velkommen til at kontakte mig eller vores klinikudvalgssekretær Birthe Brogård på tel: 44883371.

OPRÅB TIL PANUM

Jeg klappede i mine hænder, da jeg hørte om ham
med filmen Bowling For Columbine, der havde taget
afstand fra Bush midt under oscar-uddelingen. For
mig at se er effekten af, at en mand stiller sig op og
på en vist nok provokerende måde(jeg hørte det desværre ikke selv) udtaler, at Bush’s udenrigspolitik er
frastødende, fantastisk. Verdenspressen kommer op
af de rødplyssede sæder, og i hvert fald hele den
vestlige verden får aflagt rapport herom og snakker
om denne mands ”takketale”. At der er en skør eller
modig mand, der har vakt opstandelse til den fine
fine oscar-uddeling ved at udspensle et politisk budskab af en vis kaliber er udelukkende et gode. Sådan
ser jeg det. Bush har jo medierne på sin side og kan
til enhver tid komme på landsdækkende TV. Så kan
man mene om ordlyden og valg af tid og sted, hvad
man vil -det er ikke det væsentlige i forhold til, at
man får rettet en for mig at se ubetydelig prisoverrækkelsestakketale til en oplagt mulighed for at
tvinge folk til at tænke på krig i stedet for smukke og
rige mennesker og/eller film....
Og så malingen. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det
er problematisk med de globale rødders lille malerprojekt. Det er røvprovokerende, men det er en symbolsk handling, som for mig at se kun understreger
alvoren af det Per Stig og Fogh har gjort. De har sgu
blod på deres hænder og stive jakkesæt efter min
mening. Det har man i min verden, når man frivilligt
og aktivt opsøger vold, krig og ødelæggelse. Og det
skal gøres tydeligt og klart for hele landets befolkning. Globale Rødders handling er helt klart udenfor
demokratiets regi, og de modtager også en hård straf
for overtrædelsen af dette regis regler -men når det
demokratiske samfunds statsmagt har sat sig for at
gå i krig på et ynkeligt snævert flertal i Folketinget
udenfor FN-regi og med et totalt splittet EU bag sig
-så kan jeg ikke længere se, hvad der er så fantastisk
ved disse demokratiske rammer. Jeg holder desperat fast i troen om, at langt de fleste borgere i
Danmark i virkeligheden er i mod denne amerikanske (og nu også danske) verdensomspændende hellige
krig mod noget så udefinérligt og svævende som terror. Derfor dette beskedne men meget frustrerede
opråb.
Hvad ved jeg…. Jeg er totalt forvirret. Hvad foregår
der egentlig derude i verden, mens vi sidder og terper mystiske medicinske ord på biblioteket? Lad dette
ustrukturerede indlæg være et opråb til alle I andre,
der ligesom jeg tuller rundt på Panum til dagligt:
Meld jer på banen og men et eller andet om denne
nye verdensorden, hvor en masse mænd i jakkesæt
sidder på fine kontorer og ringer til hinanden, øjensynligt resulterende i bombardementer, ødelæggelser og forudsigelige humanitære katastrofer langt
langt fra, hvor de befinder sig.

Vel mødt til næste KU-møde den 7. april 14.45!
Jeg Glæder mig til at se Jer.
Lad os få gjort noget ved det!
Det foregår i Klinikudvalgssekretariats mødelokale,
der trakteres med kaffe og kage!
Med venlig hilsen Christopher Schäfer, næstformand,
Tel.: 22775977
Email: schaefer@stud.ku.dk
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INDRE ORGANER

Almen
patologi

Klinisk
patologi

Baandrup, Prætorius Clausen,
Fenger, Græm, Krag Jacobsen
(Red.)

Baandrup, Prætorius Clausen,
Fenger, Græm, Krag Jacobsen
(Red.)

1. udgave 1999
FADL´s Forlag
358 sider

1. udgave 2002
FADL´s Forlag
760 sider

Pris 418 kr.

Pris 850 kr.

Den eneste danske bog om almen
patologi.

Den eneste danske bog om patologisk
anatomi.

Målgruppen er læge-, tandlæge- og
biomekanikstuderende, samt andre, der
studerer human patologi.

Her bliver givet en grundig indføring i den
specielle, kliniske patologi, hvorefter der
tages udgangspunkt i organsystemerne, når
sygdomslæren og den histopatologiske diagnostik skal forklares.

Bogen anvender konsekvent dansk
terminologi.
I forhold til andre danske lærebøger
er denne bog rigt illustreret med fotos,
tegninger og figurer, der gør stoffet
meget let tilgængeligt.
Prøvekapitler af såvel denne som Klinisk
Patologi kan frit downloades fra
www.fadl.dk/forlag

Målgruppen er medicinstuderende, studerende inden for andre sundhedsuddannelser
samt læger i speciallægeuddannelser, der
foretager patoanatomiske undersøgelser
og diagnostik.
Bør være en del af håndbogssamlingen
i alle de kliniske specialer, hvor histopatologisk diagnostik indgår i den kliniske
diagnostisk, sygdomsstadieinddeling
og prognostisk vurdering.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
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SJOV OG KONKURRENCER

Vinderne er fundet....

Oscarkonkurrence

Oscarnatten er overstået, søvnunderskuddet indhentet og glæden ved danmarks Oscar efterhånden udlevet. Dette års oscaruddeling var ikke så ensidig,
som man kunne have frygtet, da nomineringerne
blev offentliggjort. Både "Chicago" og "Gangs of New
York" havde over 10 nomineringer hver. Og GONY
fik ikke en eneste Oscar. Det må man nok sige,
hva'?!
Årets oscarkonkurrence i MOK blev et tilløbsstykke
som sædvanligt, og det er altid glædeligt som Kulturseniorchefeditor at sidde og rette de utallige ark
igennem. I år havde vi vanskeligheder med at få
plads til konkurrencen i bladet og tilbød at man
kunne printe det ud på nettet. Det havde 2 (to!)
gjort, så det er nok noget vi lige må arbejde med
næste gang...
44 filmfans afleverede en besvarelse. Der er 24 kategorier, men som sædvanligt sneg de fleste sig ikke
over 50% rigtige.
Statistikken ser ud som følger:
2 pers havde 4 rigtige
4 pers havde 5 rigtige
6 pers havde 6 rigtige
6 pers havde 7 rigtige
6 pers havde 8 rigtige
10 pers havde 9 rigtige
4 pers havde 10 rigtige
1 pers havde 11 rigtige
0 pers havde 12 rigtige
4 pers havde 13 rigtige
1 pers havde 14 rigtige
(ja, mange hedder Per)

Skandalen!

sørg for at være blandt de første, der kommer og
henter!

Flere skarpe læsere vil bemærke at ingen havde 12
rigtige og at der er fundet en naturlig vinder med 14
rigtige, men DET PASSER IKKE! For vedkommende, der har fået 14 rigtige har glemt at skrive
navn på sedlen! Det er en skandale, der går over i
oscarhistorien. Der har været flere heftige redaktionsmøder på MOK for at afklare, hvordan dette problem skal løses. Vi har været tilbage i de gamle
annaler (nej, ikke gerontoproktologisk) for at se, hvad
vore forfædre har gjort.
Konklusionen er blevet, at vi trækker lod blandt de
fire, der har fået 13 rigtige.

Kamal
Politiker-læge

Jesper
Formands-læge

Arne
Mad-læge

Her er højdepunkter fra DAG 4 i
Big Mother huset:
Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent kop kold te.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den fjerde af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgenavis.
Peter L betror Jørgen at han savner sin million, men
Jørgen er god til at trøste og efter få minutter er
Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller skak. Jesper vinder og kalder
Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk.

10 rigtige:
Marie Breinholt, 10. semester
Grith Eng, 7. semester
Mette Harving, 7. semester
Thomas Helsterberg, 11. semester
T-shirts kan afhentes mandage mellem kl 12 og 14 i
lokale 9.2.1.
Tillykke!

Vinderen!
Vinderen af en Martinipakke bestående af en flaske
gin, en flaske vermouth, en dåse oliven og et sæt
tandstikker er:

MOK red / Raunsø

SIGNE NIELSEN, 2. SEMESTER
Signe har fået besked pr mail.
De andre, der fik 13 rigtige er:
Stephan Bach-Frommer, 7. sem.
Nils Hordvik (vandt også for 2 år siden), 10. sem
Bertil & Christian, 11. + 4. sem.
I har naturligvis også vundet en T-shirt.

T-shirts!
Som lovet tømmer vi ud i vores lager af seje Fadl
Forlag T-shirts. Vi har 8 stk i str L, M og S til de
første, der kommer og henter. Afhængigt af deres
størrelse har vi ikke samme udvalg til de næste, så

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.

PRÆSENTERER

Peter Q
TV-læge

11 rigtige:
Morten Suppli, 5. semester

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

Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne kaster op, men Niels kan berolige alle i kraft af sin
store viden på feltet.
Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at rektaleksplorere med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen Kinder mælkesnitter.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil skifte sparepæren i arkitektlampen samtidig. Konflikten løses
dog i al fordragelighed. Nils får lov at skifte først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-cerut, mens
Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-installation i badeværelset.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at være forelskede i dagens Danmark.

Til aften laver Arne en super lækker gang pighvar
bisque med svampe, hertil Chianti. Lars leger kokkeelev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Ralf.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen høj,
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 turkis neglelak, så mens de andre deltagere sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer turkis.
Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

