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Er dette Fadl�s fremtid?
Læs mere på side 13!

Du kan sikkert stille nogle flere spørgsmål, som du til gengæld
nu har mulighed for at få svar på. Det er fordi…

FADL afholder Suppleringsvalg til
Repræsentantskabet i  februar 2000

Hvordan forholder jeg mig overfor
tavshedspligt?

Hvordan driver man en virksomhed med en omsæt-
ning på ca. 60 millioner kroner om året?

Hvordan kan jeg gøre forholdene bedre for mig selv
når jeg skal i turnus (måske først om 6½ år)?

Hvordan arrangerer jeg kurser for de studerende der
skal i lægevikariat?

Hvorfor deltager Fadl ikke i den sundhedspolitiske
debat?

Hvordan kan jeg være med til at sænke kontingentet?

Hvordan kan jeg få fjortendagesløn igen?

Hvorfor er der ikke noget der hedder Fadls Forum
mere?

Hvorfor virker det som min fagforening også er ar-
bejdsgiver?

Hvad er Fadls Forum?

Hvordan forhandler man løn?
Hvorfor ligner Fadls hjemmeside lort?
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2100
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (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-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

3) Over WWW på hjemmesiden: „http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/
http-post“.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-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. 1400. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
www.studmed.ku.dk/mok“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
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. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 14, årgang 32 udkommer
16.00 GIM-møde
16.00 SATS-møde
19.30 IMCC-møde

Torsdag:

Fredag:
11-24.00 Laaaang Fredag i klubben

Lørdag:
Tømmermænd

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE & 2 sem HR
15.00 Introduktion til Husgruppen

Tirsdag:
17.00 Billetsalg til Medicinerrevy 2000

Denne redaktion

MOK

Kris Anja Gordon

Skal man være muslim for at læse MOK?
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INDTEGNING

Til eksaminer og tentaminer for
medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Sommeren 2000

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perio-
den:

mandag den 14. februar - fredag den 18. februar
2000
(begge dage inkl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum
55a.

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag, onsdag
og fredag: Kl. 9.00-14.00

tirsdag og tors-
dag kl. 9.00-15.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du tilmelder dig, skal de forevises
ved indtegningen.

Du behøver ikke længere at forevise fornyet års-
kort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via
vores eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine

tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem
med posten (dog ikke, hvis du skal vise en dispensa-
tion ifm. eksamenstilmeldingen).

Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i sep-
tember 1999) blev der foretaget 563 tilmeldinger
(ca. 10% af samtlige tilmeldinger) via WWW/SEB.
Til denne indtegning vil det naturligvis atter være
muligt at tilmelde sig via tilmeldingssystemet på
WWW (Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv
øje med hjemmesiden på: www.ku.dk/selvbetjening/
.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger
indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldin-
ger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen
www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis til-
meldinger”). Samme sted kan du bl.a. se dine
gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrol-
lere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegnin-
gen blive hængt lister op på tavlen ved eksamens-
kontoret, der viser, hvilke eksaminer man er til-
meldt.

Der gøres opmærksom at tilmelding til kemi-tenta-
men i september 2000 først vil foregå i maj/juni
2000. Hold øje med opslag og MOK til den tid.

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7.
semester, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet,
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44
36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Her-
lev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

Styrende Organer

Lederen
DET ER SÅ RART MED
EN SOVEPUDE...
Endnu et nyt semester er begyndt, det første i et nyt
årtusind vil nogen nok mene, andre vil nok sige at
det er det næstsidste. Hvad er helt sikkert (siger
man) er at det nye 1. semester er det sidste på den
gamle studieplan. Den var i sin tid ny, men ak alting
får en ende og der må nye boller på suppen. PBL
ligger og venter lige om hjørnet, nogle jubler, andre
begræder.

Og hvad kan vi så vente af den nye generation der
starter nu? Det er ikke til at vide hvad de finder på
i fremtiden, men deres sovepude har i hvert fald en
del nåle gemt i sine edderdun. De vil med garanti
miste et halvt år. Et semester bagud bliver næsten
med sikkerhed et yderligere semester med opsam-
ling for at komme over på den nye studieplan. Men
det er jo nok til at overkomme, eftersom gennem-
snittet for at gennemføre dette studie er ca. 8-9 år.
Man kan jo håbe at de forhold vil bevirke at stærkere
engagement i deres studieforhold - her tænker jeg
mest på Det Medicinske Studenterråd der forhåbentlig
får en saltvandsindsprøjtning af nye engagerede stu-
derende i den nærmeste fremtid.

Det bliver også spændene, om der kommer nogen
reaktioner fra de studerende, der læser det debat-
indlæg, MOK bringer fra en flok nyligt udklækkede
læger. Jeg må indrømme at jeg tvivler. I det for-
løbne semester er det lykkedes os at mønstre 4 (fire!!)

reelle debatindlæg, hvoraf det andet var brok over
det første og det sidste var var et råb om hjælp. Ja
vores studie må være en eller anden form for sove-
pude siden ingen gider brokke sig, også selvom man
hører den ene klagesang efter den anden.

Tag nu dette debatindlæg om arbejdsforholdene for
nyuddannede læger. Hvorfor reagerer vi ikke. Mon
ikke det er fordi det er utroligt svært for os at for-
holde os til den verden, som ikke viser sit sande
ansigt før vi har afgivet lægeløftet. De første tre år
har vi ingen (reel) klinik - ingen morgenvagter (her
menes ikke Fadl, hvor forholdene faktisk er nogen-
lunde) der fortsætter i aftenvagt for at gå over i
nattevagt næsten uden pauser.

Er der overhovedet noget vi kan
gøre?
Ja, det er der faktisk. Ca. 2200 af de medicinstude-
rende betaler faktisk kontingent hvert halve år til en
forening der hedder Fadl - Foreningen af Danske
Lægestuderende. Dette er en fagforening, ligesom
den der nævnes i artiklen kaldet FAYL - Foreningen
af Yngre Læger. Fadl og FAYL samarbejder om for-
holdene vedrørende turnus. Men Fadl har et lille
problem. Der er kun ca. 20 medlemmer der er enga-
gerede i Fadl. Og så er det begrænset hvor meget
man kan udrette. De 20 gider godt, men kan ikke nå
det hele - og de resterende 2180? Tja. Måske er der
lys for enden af tunnelen.

Men ellers går det godt.
Vi kan jo kun føle os trygge ude i fremtiden når vi
engang skal pensioneres. Vores kommende Pensions-
kasse investerer penge der hvor de yngler. Våben,
tobak og alkohol. Hvis ikke vi holder gang i indu-
strien, hvad skal vi så leve af. Det er jo netop disse
tre hovedindustrier, der sørger for vort daglige brød
- cancer, hjertekarsygdomme og lemlæstede kroppe.
Hvem ved, det kan jo også være vi burde investere i
Cheminova og Proms. Deres produkter er jo også
med til at give os mad på bordet.

Og folkesundheden.
Vi kan jo også se lidt ud over Panum. Danmark be-
står nu af ca. 1/4 Hr. og Fru Sovs og Kartofler.
Danskheden har fremgang. Patrioternes kamp. Man
må da blive harm, når PK og Co. fra Dansk Folke-
parti har en helside i Jyllands Posten, hvor hun be-
skylder Danmarks boligmangel på muslimerne. Jeg
er glad for at jeg har (næsten) kontrol over min
brækrefleks. Danskerne skal til at passe på for hvis
først hun begynder at komme på banen, varer det
nok ikke længe inden vi ligger i ske med Østrig og
Jörg „jeg havde, som barn, en dukke af Simon Wiesenthal
jeg satte nåle i“ Haider.

red/Gordon Jehu

MOK & STUDIET



4
REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
4. NOVEMBER 1999 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Folmer Elling, overlæge Henrik Permin, lektor
Viggo Jønsson (fra kl. 16), overlæge Helle
Aggernæs, stud. med. Sven Pörksen (11. sem.),
stud. med. Peter Plomgaard (8. sem.), stud. med.
Katrine Bagge Iversen (7. sem.), stud. med. Lene
Boesby (suppleant, 7. sem.), sekretær Rita
Dalhammer, studentersekretær Laura L. Johnsen,
studentersekretær Jonas T. Thorgersen

Fraværende: prof. Knut Aspegren, prof. Olaf
Paulson, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Henrik
Arendrup, stud. med. Troels Bygum Knudsen
(12. sem.), stud. med. Inger Christine Munch (12.
sem.), stud. med. Inger Johanne Poulsen (11. sem),
stud. med. Susanne Skovgaard Hansen (10.
sem), stud. med. Christian August Engell (9. sem.)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Der er kommet svar fra Henrik Galbo vedr. de
humanbiologistuderendes kliniske ophold. Fra
næste år er opholdet flyttet en uge frem, således
at det ikke længere kolliderer med de medicin-
studerendes ophold på afdelingerne.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Fra Følgegruppen, der er overordnet semester-
udvalgene i arbejdet med den nye studieplan,
forlyder det, at de økonomiske rammer er i orden
til studiestart E2000.
5. Meddelelser fra sekretariatet
Professor Mikael Rørth har svaret på sekretaria-
tets brev om det hyppige fravær af underviser til
samklinikkerne på 7./8. sem. Han vil gå tilbage til
de øvrige undervisere, da det ikke længere kun er
ham selv, der underviser. Desuden gør han
opmærksom på, at de ofte bliver aflyst fra den
anden afdelings side, da der ikke kan findes en
passende patient. Klinikudvalget mener, at dette
er meget uhensigtsmæssigt og at undervisningen
bør kunne gennemføres alligevel, uden at man
tager udgangspunkt i den konkrete klinikpatient.
Forespørgslen om at oplysning om12. semesters
klinikpatienter slås op kl. 13 i stedet for nu kl. 14,
er blevet positivt modtaget fra afdelingerne, dog
med det forbehold, at patienten eventuelt ikke er
tilbage fra undersøgelse etc.
Problemet med manglende garderobeskabe er ikke
lige til at løse. Der er ingen tomme skabe i huset
og der er ingen umiddelbar mulighed for udvidelse.
Kun hvis formanden vil ansøge om det som
“projekt”, vil der blive arbejdet videre med sagen.
Klinikudvalget beslutter foreløbig at se tiden an -
og forsøger at løse problemerne ved, at ikke
holdsatte studerende skal aflevere deres nøgle.
Ang. brug af andre skadestuer end RHs Traume-
center til 7. og 8. semesterstuderendes ophold
under det kliniske kursus, er der endnu ikke
kommet svar fra Studienævnet. Studielederen er
dog positivt indstillet på forslaget.
Der blev afholdt et møde omkring koordinering af
evaluering af de kliniske ophold, således at de
samme evalueringsskemaer bruges i de tre
klinikudvalg og samles centralt. Gruppen for 7.+ 8.
semester er nedsat, men der mangler en lærer-
repræsentant til gruppen for 9., 10, 11. og 13.
semester. Overlæge Helle Aggernæs bliver
Klinikudvalgets repræsentant.
På 3. semester bliver der på dette semester to
hold á 12 og et hold á 10 studerende.  Der bliver
altså alligevel ikke brug for de mange ekstra
pladser, der er blevet fundet. Frederiksberg
Hospital modtager for første gang 3 x 2 stude-
rende.
Vedr. omlægningen af 7. semesters klinikker til en
formiddag om ugen, er der problemer fra nogle
afdelingers side med at undervise i tidsrummet kl.
10 - 12. For at imødegå undervisernes problemer
forsøger sekretariatet at lægge undervisningen, så
afdelingerne har fire timers undervisning i træk.
Derved kan en underviser gå fra hele formiddagen
og afdelingen får færre undervisningsdage.
Der er kommet nye lamper i læserummene, så
belysningen er blevet bedre.

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE, TORSDAG D.
06.10.99 HVIDOVRE HOSPITAL

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2/9 99
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra undervisserne
5. Meddelelser fra sekretariatet
6. Meddelelser fra studenterne
7. Meddelelser fra studienævn for Medicin
8. LKF-udvalg
9. Analyse af undervisningen i med og kir i
KKK
10. Opfordring til RUC, forvaltningsuddannelsen
om projekt om medicinsk uddannelse
11. Eventuelt

Til stede: Overlæge Hans Perrild, Overlæge
Gorm Jensen, overlæge Peter Hesselfeldt , stud. med.
Jakob Ravn.
Fra
sekretariatet: Sekretær Lone Qvistgaard og
Studentersekretær Adam von Cappeln.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Mhp. udvidelse af kapaciteten i KKK har Gorm Jen-
sen kontaktet studievejlederen. Klinikudvalgets for-
slag er, at oprustning af den faste lærerstab vil be-
virke, at KKK har mulighed for at modtage flere
studerende. Studielederen er positiv overfor forsla-
get, men giver udtryk for, at der er behov for doku-
mentation for, at professorer og lektorer i KKK op-
fylder deres undervisningsnorm. Klinikudvalget op-
fordres til at arbejde videre med planen, men kan
ikke på nuværende tidspunkt få endeligt tilsagn af
ovennævnte grund.
Klinikudvalget vil udarbejde dokumentation for, at
professorer og lektorer i KKK opfylder deres
undervisningsnorm og igen argumentere for ansæt-
telse af flere faste undervisere.

Gorm Jensen informerede om den netop afholdte
introduktionsdag for de nye 7. semester studerende.

6. Meddelelser fra semestrene
8. sem.: Flere studerende har udtrykt ønske om at
kende retningslinierne for anmeldelse af uheld,
hvor man stikker sig på nåle under det kliniske
ophold. Som det fremgår af “Notat vedr. arbejds-
skadeforsikring”, der sendes ud til de studerende
ved semesterstart, er man dækket af afdelingens
forsikring, når man udfører et stykke arbejde på
afdelingen. Rent praktisk, hvis uheldet er ude, skal
man henvende sig til en sygerplejerske på
afdelingen, der sørger for det praktiske, bl.a. at
man bliver sendt til vaccination i skadestuen/ afd.
M.
11. sem.: Der er stor tilfredshed med undervisnin-
gen i patologi.
7. Evaluering af 7. semester E98
Udkastet til rapporten fra det centrale evaluering-
udvalg blev udsendt med mødeindkaldelsen og
modtaget positivt i Klinikudvalget. Dog savnes en
hurtigere behandling af evalueringsskemaerne, da
dette er et år gamle svar. (Evalueringen er
tidligere sammenfattet i klinikudvalgs regi og
sendt ud fra sekretariatet).
8. Målbeskrivelse for 7. & 8. semester
Da Knut Aspegren ikke kunne være tilstede til
dette møde, blev der omdelt en præsentation af
den målbeskrivelse, han har lavet for det kliniske
ophold. Forslaget blev diskuteret en del og visse
punkter ønskes ændret. Kvalitetsudviklings-
udvalget afholder den 16. ds. en workshop om
forbedringer af det kliniske ophold. For at kunne
medtage eventuelle ideer herfra med i mål-
beskrivelsen sættes punktet på igen til næste
møde.
9. Evt.
Intet til dette punkt.
KAGE: Helle Aggernæs tager kage med på mødet
den 25. november 1999
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

Dagen var planlagt anderledes end tidligere, og de
studerende gav udtryk for, at det var en særdeles
vellykket dag. Fremover vil Klinikudvalget dog un-
dersøgere nærmere, hvilke specialer der har lyst til
at holde indlæg på introduktionsdagen.

4. Meddelelser fra underviserne
Intet nyt.

5. Meddelelser fra sekretariatet:
Klinikudvalget har modtaget skrivelse fra Universi-
tetet vedrørende genbesættelse af 2 lektorstillinger
på Amager Hospital, en stilling i pædiatri og en stil-
ling i ortopædkirurgi, samt en lektorstilling på Bi-
spebjerg Hospital i ortopædkirurgi. Klinikudvalget
sender brev til Universitet og beder om, at stillin-
gerne genopslås.
Sekretariatet har fra Hvidovre Hospitals driftsafdeling
fået oplyst, at man snarest vil gå i gang med at
bygge nye undervisningslokaler på Hvidovre Hospi-
tal.

Mødet vedrørende psykiatriundervisningen, der skulle
have være afholdt den 2. september er blevet aflyst.
Birthe Glenthøj har telefonisk opfordret sekretaria-
tet til at indkalde til møde den 7. oktober kl. 13.00
på psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Vedrørende nedlæggelse af hold på 12. semester, har
det tidligere været det ene hold på Bispebjerg, der
er blevet nedlagt. Årsagen hertil er, at der har været
færre lektorer/professorer på Bispebjerg Hospital end
på Hvidovre Hospital. Dette er ikke længere tilfæl-
det, hvorfor det må diskuteres i Klinikudvalget, hvilke
hold der skal nedlægges, hvis behovet opstår igen.
Desuden søger mange studenter om at skifte til Rigs-
hospitalet på 12. semester. Holdningen ved P-mødet
er, at hvis Rigshospitalet har plads, skal de stude-
rende have lov til at skifte klinikudvalg.

Mht. 11. semester, foråret 2000, er prognosen, at vi
mangler ca. 15 pladser. Rigshospitalet har lavet et
ekstra hold, som vores studerende formentlig får
plads på.

6. Meddelelser fra studenterne:
Fra studenterside gives der udtryk for, at
Eksamenskonteret ikke fungerer tilfredsstillende.

7. LKF-Udvalg:
Intet nyt

8. Analyse af undervisningen i med og kir i KKK:
Punktet blev ikke drøftet.

9. Opfordring til RUC, forvaltningsuddannelsen om
projekt om medicinsk
    uddannelse:
Punktet blev ikke drøftet.

10.Eventuelt
Intet at bemærke.
Adam von Cappeln
Studentersekretær

Studenterpræst Nicolai Halvorsen Panum:
tirsdag 10-12
torsdag 12-14  HCØ
onsdag 12-14
Mail: pnh@adm.ku.dk  Ring gerne og aftal
tid udenfor de faste træffetider på 35 32 70
94 eller 20 46 41 93.
Cand. theol. Lise Lotz Panum:
mandag10-13
onsdag 10-13
torsdag 10-13
Mail: lotz@adm.ku.dk
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest
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REFERAT NR. 7/99 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT DEN 13. DECEMBER  1999
KL. 15.15.
Tilstede:  Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Svend
Larsen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl.
Niels Bækgaard (NB), ovl. Gunnar S. Lausten (GL),
ovl. Troels Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant
(JP),  ovl. Steen Larsen (StL), 1.rl. Lars Bo Ebskov
(LBE), stud.med. Christina Engel, stud.med. Rikke
Sørensen (RS), stud.med. Arash Afshari (AA),
stud.med. Rune Mogensen (RM), stud.med. Peter
Masny (PM), stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med.
Berit Carlsen (BC), stud. med. Mette Marklund (MM),
stud.med. Iben Spanggaard (IS), Henriette Petersen
(HP),  sekretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lis-
beth W. Jensen (LWJ)
Afbud fra: Stud.med. Ghulam Khan Nabi, Marianne
Jørgensen..
Indbudt til mødet er studieleder, dr.med. Poul
Jaszczak. samt lektor Jørgen Hedemark Poulsen som
desværre var forhindret i at komme.

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt, idet Poul
Jaszczak startede med at fortælle om
komp.beregningerne.

2.Godkendelse af referat nr. 6/1999:  Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Intet.

4. Meddelelser fra studenterne:  a) Næst-
formand i klinikudvalget. Christian Engel takker
af som næstformand. Arash Afshari  indtræder som
næstformand pr. 01.01.2000. b) Afholdelse af eksa-
men på 12. semester i medicin. I forbindelse med
afholdelse af eksamen skal man være klar over, at
man ikke må være censor på det sted vedkommende
kommer fra.Eksamenskontoret er blevet bekendt med
det, og beklager fejlen. AA gjorde opmærksom på, at
eksamen kan blive aflyst hvis det forekommer. c)
Proxy-server. DF gjorde opmærksom på filerne er
installeret og virker på Herlev. Alle studerende der
startede i september er oprettet. E-mail kan benyt-
tes, når brugernavn er udleveret i sekretariatet.
Hjemmeside vil komme i løbet af februar/marts må-
ned ved hjælp af Dan Fuglø, Jepser Milthers samt
Michael Larsen fra øjenafdelingen.

5. Konkrete sager til drøftelsen: a) Tutor-
opgaver. Lene Wallin har fremsendt ønske om, at
der er 2 tutorer på kirurgisk afdeling. BB gjorde
opmærksom på, at der er 6 studenter pr. tutor. End-
videre er der til tutor afsat 20 ekstra timer + 20
timer pr. semester. FWH – Udgiftsneutral, hvis tutor-
funktionen deles på 2 personer. Klinikudvalget øn-
sker kopi af ans.brev til tutor, hvoraf tutors opgaver/
forpligtelser fremgår. BB – Desværre er Jørgen Hede-
mark Poulsen blevet forhindret i at deltage i mødet
i dag, men på kurset i Kollekolle blev der talt om
målbeskrivelser for tutorer. FWH – Vi afventer refe-
rat fra Kollekolle.  b) Case og samtaletræning.
Klinikudvalget har haft en forhandling med Lab. for
Kliniske Færdigheder, hvor de kommer ud og under-
viser på hver afdeling. CL kontakter Knut Aspegren
omkring case-baseret undervisning. BB gjorde  op-
mærksom på, at der bør nedsættes et udvalg med
henblik på planlægning af timerne på 7./8. semester.
Ingen konklusion c) Oprettelse af lektorat i tho-
raxkirurgi. Afdelingen anmodes om yderligere ma-
teriale, hvorefter klinikudvalget efterfølgende vil
fremme ansøgningen. d) A og B lektorater –  ???

6. Budgetudvalget. a)  Økonomi/refusion-
smidler.  Se under pkt. 1. b) LCD-projektorer til
auditoriebrug.  CL gjorde opmærksom på, at der er
afsat i alt 120.000 kr. til 3 stk. LCD-projektorer (1 til
hvert sygehus).

7. Undervisningsplaner.  AA – 4 storhold til
12. semester, idet der er tilmeldt 53 studerende.

8. Universitetssekretariatet.  Intet.

9. Studienævn for Medicin: Ref. nr. 13/99
vedlagt. Godkendt.

10. Eventuelt: a) Universitetssekretariatet.
Mødet slut kl. 17.00 – Næste møde mandag den 13.
december 1999 kl. 15.15.
Referent
Lisbeth W. Jensen  / Birthe Brogaard

GODKENDT REFERAT AF MØDE
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET, D. 25. NOVEMBER 1999
KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Knut Aspegren, lektor Kjeld Lyngborg, lektor Fol-
mer Elling, overlæge Henrik Permin, lektor Viggo
Jønsson, stud. med. Inger Johanne Poulsen (11. sem),
stud. med. Peter Plomgaard (8. sem.), sekretær Rita
Dalhammer, studentersekretær Laura L. Johnsen,
studentersekretær Jonas T. Thorgersen
Fraværende: prof. Olaf Paulson, lektor Henrik
Arendrup, overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Troels
Bygum Knudsen (12. sem.), stud. med. Inger Chri-
stine Munch (12. sem.), stud. med. Sven Pörksen
(11. sem.), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen
(10. sem), stud. med. Christian August Engell
(9. sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen (7. sem.),

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Efter Rigshospitalets Skadestue er blevet omdannet
til Traumecenter, er opholdet der blevet væsentligt
forringet. For at give de studerende mulighed for et
bedre skadestueophold, tager formanden kontakt til
studielederen med henblik på at få flere hospitaler
under Klinikudvalget Rigshospitalet.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er indkaldt til fælles møde mellem de tre klinik-
udvalg og de ansvarlige for den centrale undervis-
ning på Panum på 7. og 8. semester. Her skal mulig-
heden for at lægge central undervisning og klinikker
i medicin og kirurgi på de samme dage under de
studerendes klinikophold diskuteres (som det skal
køre i forsøg i Klinikudvalget Rigshospitalet, 7. se-
mester F2000). Mødet finder sted d. 7. december.
Der er stadig ikke kommet flere borde og stole op i
forhallen i Teilumbygningen, hvilket er utilfredsstil-
lende for de studerende, der mangler arbejdspladser
til læsegruppemøder etc. Der vil snarest blive fundet
borde, stole og planter til at stille op.
Evalueringerne for 8. semesters klinikophold er ble-
vet samlet ind. Studenterrepræsentanten for seme-
steret står for at lave en sammenfatning af svarene.

6. Meddelelser fra semestrene
10. sem.: Viggo Jønsson har gennemgået de mod-
tagne evalueringsskemaer for PBL-klinikkerne, sam-
menfatning omdeltes. Resultaterne diskuteres yder-
ligere på møde mellem tutorerne.

7. Det besluttes at udforme en oversigt over,
hvad de enkelte afdelinger kan tilbyde de studerende
at lære/få erfaring med. Hver afdeling kan ud fra en
omfattende liste nedfælde hvilke færdigheder der,
specielt på den pågældende afdeling, er mulighed for
at lære. Derefter er det bedre muligt for afdelingen
og klinikudvalget at afdække, hvilke kvalifikationer
de studerende har mulighed for at opnå. Det skal
ende med, at hver afdeling for fremtiden har en
færdighedsliste, som de studerende og undervisere
kan støtte sig til, for at sikre at de studerende får
det forventede ud af opholdet. Torben Schroeder og
Knut Aspegren udfærdiger en menu, hvorfra de en-
kelte afdelinger kan ‘plukke’ færdigheder og hånd-
greb, der er mulighed for at lære på den pågældende
afdeling.

8. Evt.
Kvalitetsudviklingsudvalget ønsker en hurtig evalu-
ering på forsøget med at samle klinikkerne på 7.
semester. Desuden er det ønskeligt med en evalu-
ering at sammenligne med. De samme studerende
kan naturligvis ikke nå at gennemgå den nuværende
ordning, når forsøget skal starte fra forårssemesteret
2000. Knut Aspegren, Henrik Permin og Laura John-
sen laver udkast til evaluering.
Sekretariatet har udformet en generel afkrydsnings-
liste til registrering af fremmøde til kliniktimer -
tages med på næste møde.
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen/Jo-
nas T. Thorgersen

REFERAT NR. 5/99 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
AMT DEN 25. OKTOBER  1999 KL.
15.15.
Tilstede:  Ovl. Carsten Lenstrup (CL), Ovl. Finn W.
Henriksen (FWH), ovl. Lene Wallin (LW), ovl. Gun-
nar S. Lausten (GL),  ovl. Troels Mørk Hansen (TMH),
ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Niels Bækgaard (NB),
ovl. Thomas Lind (TL), 1.rl. Lars Bo Ebskov (LBE),
stud.med. Christina Engel (CE), stud.med. Arash
Afshari (AA),  stud.med. Peter S. Masny (PSM),
stud.med. Charlotte Graae (CG). stud.med. Mari-
anne Jørgensen (MJ), stud.med. Dan Fuglø ( DF ),
studentersekretær Afsoun Malakoti-Fard (AMF), se-
kretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Lisbeth W.
Jensen (LWJ)
Afbud fra: Prof.  Svend Larsen (SL), ovl. Steen Lar-
sen (StL), ovl. Jens Strøm (JS) stud.med. Iben
Spanggaard (IS).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 4/1999: God-
kendt med bemærkning til pkt. 7, hvor der skal stå  StL
tager sig af sagen.
3. Meddelelser fra formanden: a) Refusion-
smidler: CL meddeler, at der  er overført 5 mio. kr.
til Kbh.amt og KAS Herlev medio oktober 1999. b)
Mandag d. 1. november 1999 afholdes koordinerings-
møde mellem evalueringsudvalget og Klinik-
udvalgene, hvor der skal fastsættes retningslinier
for det fremtidige arbejde. CL, NB, BB, LWJ delta-
ger i mødet. CG vil gerne deltage som studenter-
repræsentant i evalueringsarbejdet .  c) Tirsdag d.
16.november møde på ”Kollekolle” vedr. workshop
”Hvordan optimerer vi de kliniske ophold. Invitation
er sendt til 7./8. semestres tutorer, Klinikudvalg-
enes repræsentanter samt kliniske lærer/lektorer.
Fra Klinikudvalget deltager Carsten Lenstrup, Niels
Bækgaard, Jens Strøm, Charlotte Graae.. d)  Der
har været afholdt møde med Knut Aspegren den 14.
oktober 1999 vedr. 7./8. semester kommunikations
træning og caseteknik omkring den fremtidige klinik-
undervisning på afdelingerne. – Det er aftalt, at der
afholdes et kursus for de kliniske lektorer/tutorer på
alle 4 sygehuse med 7.&8.sem.-studerende (2 efter-
middage fra ca. kl. 12.00 – 17.00) i februar/marts
måned 2000 v/Knut Aspegren. Dato for kursusdage
udsendes ca. 01.12.1999. TMH foreslår, at de klini-
ske lærere om muligt også bør deltage.

4 Meddelelser fra studenterne:  a)
Studenterrepræsentanter til Klinikudvalget. –
01.02.2000 ønsker Christina Engel at fratræde som
næstformand og 2-3 andre ophører p.g.a. orlov m.v.
c) CE, RS og IS har evalueret kursus i ”træning af
klinske færdigheder” på 7./8. semester i efteråret
1999. (omdelt på mødet). Der skal  ske visse justerin-
ger, indkøbes flere sy-fantomer. Klinikudvalget ved-
tog a.h.t. svarprocenten, at  een bestemt underviser
på kurset fremover udleverer evalueringsskemaet
til studenterne. d) 10.semester attestation for
medicin/kirurgi – Forslag fra Jørgen Rask Madsen
om at forenkle proceduren for attestation på 10.
semester. Af erfaringsmæssige grunde ønsker
Klinikudvlaget at fastholde det nuværende
attestationsskema, der er udarbejdet i samarbejde
med studenterne. e) AA meddeler, at Torben Larsen,
EDB-afd., KAS Gentofte er tilskrevet vedr. opsæt-
ning af computer nr. 3 i studenterlokalerne.

5. Universitetssekretariatet: a) Afholdelse
af forelæsnigner på et ikke-stamhospital. -  I
foråret 2000 er der planlagt 4 hold eksamensklinikker
på h.h.v. Gentofte/Glostrup/Herlev, hvor der samti-
dig holdes forelæsninger. Imidlertid er nogle forelæ-
sere utilfredse med, at skulle forlade stamhospitalet
for at afholde forelæsning  på et andet sygehus, hvil-
ket giver store planlægningsproblemer. – jf. tidli-
gere udvalgsbeslutning er det mere hensigtsmæssigt
at flytte én forelæser end 48 studenter, hvorfor fore-
læseren forpligtiges hertil. b) Transportudgifter
til undervisere på et ikke-stamhospital. – Sekre-
tariatet ønsker fastlagt ensartede retningsliner for
undervisere, der i forbindelse med undervisning på
et ikke-stamhospital ønsker taxabon/kørepenge. NB
ønsker at få en oversigt over, hvor mange det drejer
sig om. (Sekretariatet har efterfølgende opgjort, at det
kan komme til at drejer sig om ca. 30 pers) Da det kan
være svært at finde parkeringspladser på de enkelte
sygehuse vedtog udvalget at afsætte et passende
beløb til formålet på kørselsbudgettet. c) Benyt-
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telse af med.afd. E’s undervisningslokale i 53 S2
til 7./8. sem. klinikker. – Jf. forrige møde pkt. 6f
vedr. udgifter til en hensigtsmæssig indretning af
nævnte lokaler, oplyser TMH, at der mangler 1)
whiteboard- tavle, 2)lysbilledapparat og 3)overhead-
projekter samt 4)lysdæmper. Efter nærmere drøftel-
ser godkender udvalget pkt. 1+2+3. Det undersøges,
hvor mange undervisningstimer der vil være plads
til.

6. Konkrete sager til drøftelse: a) Proxy-
server. – PM meddeler at IF-chef Finn Thorsen endnu
ikke har svaret på Klinikudvalgets henvendelse. I
forbindelse med EDB-registrering af studenterne, er
det ikke nødvendigt, at studenterne underskriver en
erklæring til Klinikudvalgets sekretariat. – Dan Fuglø
og Peter Masny vil foranledige, at 7.semester-stude-
rende for efteråret 1999 oprettes i systemet via IT-
afdelingen.b) Ombygning/færdiggørelse af
studenterfaciliteter på KAS Glostrup.  MJ med-
deler, at ombygningen på KAS Glostrup er færdig
medio november, men der er vist ikke afsat penge til
mikroovn og køleskab i lighed med de 2 øvrige
studenterfacilitetsområder. Endvidere vil administra-
tionen på KAS  Glostrup ikke have noget at gøre med
udlån af nøgler/depositum – primært for 7./8-sem.
studerende. Man drøftede, hvorvidt et depositum
kunne betales via Klinikudvalgets sekretariat på KAS
Herlev ? Udvalget besluttede at tilskrive sygehus-
ledelsen på KAS Glostrup omkring ordningerne på
h.h.v. KAS Gentofte og Herlev.,. c) 3.semester –
Forslag til ændringer til det kliniske grundkur-
sus (bilag). – 1c) Ovl. Ivar Hejde Gøthgen foreslår,
at delelementet ”Højteknologi anvendt i sygdoms-
behandling” indtil videre udgår af klinisk grundkur-
sus på KAS Gentofte. Klinikudvalget tiltrådte for-
slaget. 2c) Forslag fra studenterne om et 2 timers
besøg på  en psykiatrisk afdeling blev godkendt af
KLU, idet det undersøges hvorvidt de enkelte psy-
kiatriske afdelinger har mulighed herfor. 3c) Forslag
om besøgt på et kardiologisk laboratorium eller pa-
tologisk institut. Klinikudvalget foreslog patologisk
institut. 4c) Forslag om undervisning i blodprøvet-
agning og venflonanlæggelse. Klinikudvalget fandt
ikke for nærværende, at man umiddelbart skulle bruge
tid på dette på 3.sem. - Såfremt Kbh. amt  kun får 2
hold ,vil disse blive placeret på h.h.v. Gentofte og
Glostrup.

7. Undervisningsplaner. – a) Fordelingen
af eksamensklinikker på 10. og 12. semester –
forår 2000. Arash fremlagde et nyt revideret forslag
vedr. fordeling af klinikker og forelæsninger. Af studie-
planen fremgår det, at der skal være 36 klinikker i
medicin + 36 klinikker i kirurgi. På denne baggrund
og af planlægningsmæssige grunde  reduceres kirur-
gien med 6 klinikker mens medicin reduceres med 10
klinikker.  – NB foreslog, at man i foråret 2000 tæn-
ker på thoraxkirurgisk afd. LW forespurgte om un-
derviserne på KAS Glostrup bliver inddraget på 10.
semester ? BB – Ja, hvis der oprettes 5 hold, vil
Glostrup nødvendigvis blive inddraget i klinik-
undervisningen. CG forespurgte, om man ikke kunne
overveje at planlægge 3 timer i stedet for 2 timer i
eksamensklinikker ad gangen ? KLU godkender, at
klinikantallet nedsættes til 72 timer. b) Planlæg-
ning af faste klinikdage på 7./8. semester – forår
2000. – Der udspandt sig en større diskusion omkring
faste dage. LW tilkendegav, at det ville skabe store
problemer på Glostrup med klinikker om formidda-
gen, da det er svært at garantere en undervisning
mellem kl. 8-12 . Det vil være det bedste for studen-
terne, men ikke for afdelingen, hvilket FWH kan
tilslutte sig -. GL henviste til, at den nye studieplan
går ud på faste klinikdage, men det kræver mere
undervisningskapacitet og et budget hertil. CG: Stu-
denterne finder forslaget med faste klinikdage godt,
så det er ærgeligt, hvis man mener, at det ikke kan
lade sig gøre. KLU vedtager, at det tidligere ned-
satte udvalg ( Christina Engel, Rikke Sørensen, Gun-
nar Lausten, Henrik Wilbek, Birthe Brogaard) afhol-
der et nyt møde vedr. faste klinikdage.

8. Budgetudvalget: a) Overførte refusion-
smidler/fordelingen af disse. - FWH gemmegik
budgetudvalgets godkendelser til undervisnings-
udstyr/kompensationsmidler til undervisende afde-
linger, som vil få besked om beløbets størrelse ca.
medio november. b) – LCD-projektorer til
auditoriebrug . – FWH meddeler, at budgetudval-
get har bevilget et fast beløb hertil.- CL har talt med

REFERRAT AF ORDINÆRT
MØDE I KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS KOMMUNE, TORS-
DAG D. 6.12.99 BISPEBJERG
HOSPITAL

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2/9 99
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra underviserne
5. Meddelelser fra sekretariatet
6. Meddelelser fra studenterne
7. Meddelelser fra studienævn for Medicin
8. Eventuelt

Til stede: Overlæge Hans Perrild, Overlæge
Gorm Jensen, Overlæge Sten Sørensen, overlæge
Birthe Glenthøj, stud. med. Søren Prins,
Fra
sekretariateterne: Sekretær Lone Qvistgaard,
studentersekretær Mehdi Maleki og Studenter-
sekretær Adam von Cappeln.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
I tråd med, at undervisningsfaciliteterne på HH er
under forbedring med indretning af nye undervis-
ningslokaler og forårets indvielse af klinikudvalgets
nye lokaler med læsefaciliteter og computerrum med
24-timers adgang for de studerende, vil klinik-
udvalget aflægge et besøg på KAS Herlevs LKF
(laboratorie for kliniske færdigheder) for at inspicere
forholdene og blive inspireret til en eventuel ind-
rettelse af lignende faciliteter på Hvidovre Hospital.
Ved besøget vil Lægelig direktør Jannik Hilsted,
Klinikudvalgsformand Gorm Jensen, Klinikchef Hans
Perrild og Ledende sekretær Lone Qvistgaard del-
tage.
Det er endvidere blevet arrangeret at Professor Knut
Aspegren og Psykolog Peter Lønberg Madsen fra RH´s
LKF vil komme på besøg på Hvidovre Hospital og
fortælle om deres erfaringer med den indledende
kliniske undervisning af medicinske studenter.

Ad Udvidelse af undervisningskapaciteten i KKK: Hans
Perrild har haft kontakt til Fakultetsklubben på BBH
og tilsluttet sig at BBH kan modtage yderligere 12
studenter i klinik. Forslaget til den nye fordeling er:
Klinik I: 9 studenter, Kardiologisk: 4, Geriatrisk: 4,
samt at alle studenter ii medicinsk klinik får et op-
hold på 14 dage på reumatologisk klinik. Ortopæd-
kirurgisk: 9, Kir. Gas: 9 studenter.

4. Meddelelser fra underviserne
Intet nyt.

5. Meddelelser fra sekretariatet:
Sekretariatet er via evalueringskemaerne, de gamle,
der stadig bliver sendt ud,  blevet opmærksom på at
tutorfunktionen ikke falder i studenternes tilfreds-
hed. Mens vi afventer udarbejdelsen af de nye
evalueringsskemaer fra studienævnet, fortsætter vi

Bjørn Rasmussen, Centralindkøb herom, der vil un-
dersøge hvilke typer/mærker, der skal anvendes på
de enkelte sygehuse (2 stk. til Glostrup, 1 stk. til
Gentofte, 1 stk. til Herlev).  Der er bestilt studenter-
hyl til de kliniske afdelinger via  de enkelte syge-
huse.

9. Studienævn for Medicin:  Ref. nr. 10 og
11/99 vedlagt. Godkendt.

10. Eventuelt: På forespørgsel fra GL om et
fast afslutningstidspunkt for Klinikudvalgets møder
blev det oplyst, at KLU tidligere har fastsat et slut-
tidspunktet til kl. 17.00.

Mødet slut kl. 17.50 – Næste møde mandag den 22.
november 1999 kl. 15.15.
Referent
Lisbeth W. Jensen  / Birthe Brogaard

med at sende de gamle ud, samt at indskærpe vigtig-
heden af at skemaerne bliver sendt tilbage over for
holdrepræsentanterne og sætte en annonce i MOK.
Sekretariatet vil løbe evalueringsskemaerne igen-
nem en gang til   for at finde ud af om der er andre
forhold, det er nødvendigt at handle på .

Der har været problemer med at skaffe de nødven-
dige lokaler på BBH. Lokalebehovet for næste seme-
ster er blevet meddelt Lokaleansvarlig Bent Wedel,
BBH primo november. Sekretariatet er i den forbin-
delse blevet bekendtgjort med at det ikke var muligt
at benytte de ønskede lokaler på de ønskede tids-
punkter idet lokalerne var lovet bort til anden side.
Det opfattes af sekretariatet som et problem. Hans
Perrild tager kontakt til Bent Wedel for at få en
forklaring og løse problemet.

Sekretariatet har modtaget en klage over undervis-
ningen i ortopædkirurgi på HH. Klagen vedrører af-
lysninger af klinikker samt manglende eller forsent
opskrevne patienter til klinikjournalskrivning. Se-
kretariatet har rettet henvendelse til Tutor Niels
Ellitsgård med henblik på at komme dårlig planlæg-
ning til livs.

Sekretariatet har modtaget en skrivelse vedr. un-
dervisningen på 10. sem: Både undervisningen i  Øjen-
sygdomme, hudsygdomme og Øre-næse-hals roses,
mens Eksamensplanlægningen ikke har været tilfreds-
stillende. Klinikudvalget vil tage kontakt til studie-
nævnet med baggrund i dette.

Sekretariatet har modtaget en klage, der desværre
var anonym og således blev afvist at blive behandlet
af klinikudvalget. Klinikudvalget indskærper over for
afsendere af klager og andet  at disse skal være
underskrevet ellers vil de ikke blive behandlet.

6. Meddelelser fra studenterne:
Intet nyt

7.Eventuelt
Intet at bemærke.

Adam von Cappeln
Studentersekretær

TILMELDING TIL
EKSAMEN - SOMMEREN
2000 - VIA WWW/SEB

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig sommeren
eksaminer via WWW/SEB på
adressen: www/ku.dk/selvbetjening/

Til dette kræves en PIN-kode (hvis den er blevet væk
kan en ny rekvireres
hos os).

Hvis ikke du benytter dig af dette tilmeldingssystem
på WWW/SEB, men
foretrækker “blanketmetoden” kan du først tilmelde
dig på eksamenskontoret i
perioden 14.-18. februar 2000 (jvf. opslag om indteg-
ningen - se andetsteds i
MOK).

Venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret.
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Træffetider i efteråret 1999

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

15 – 16 16 – 19 Lone-Emilie Rasmussen

Tirsdag 12 – 13 13 – 16 Christian Heilmann

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt
18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen

Torsdag 15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 10 – 11 11 – 14 Camilla Götzsche

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian
Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

STUDIEOPHOLD I UDLANDET 00/
01
Nu sker det !!

Informationsmødet om ophold i udlandet..

Som Medicinstuderende ved Københavns Universi-
tet har du muligheden for et ophold ved et Universi-
tet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et Universitet et sted i Europa
/ Norden (ECTS-aftale / NORDPLUS),i USA eller
ved selv at arrangere et ophold.

Er du interesseret i at vide: Hvornår på stu-
diet du kan komme afsted

Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i ud-

landet
Hvor meget det koster
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...

Skal du komme til
Informationsmøde i Lundsgaard Auditoriet
Mandag D. 14/2 2000 kl. 16.00

MULIGE LANDE OG UNIVERSITETER:

Land Universitet Land Universitet
Belgien Bruxelles Sverige Göteborg
Finland Kuopio Sverige Karolinska
Frankrig Paris Sverige Linköbing
Frankrig Rennes Sverige Lund
Frankrig Strasbourg Sverige Uppsala
Grækenland Kreta Sverige Umeå
Holland Leiden Norge Bergen
Italien Bari Norge Oslo
Italien Napoli Norge Tromsö
Italien Firenze Norge Trondheim
Italien Perugia Finland Helsingfors
Portugal Coimbra Finland Kuopio
Schweiz Lausanne Finland Tammerfors
Spanien Barcelona Finland Uleåborg (Oulo)
Spanien La Laguna Finland Åbo (Turko)
Spanien Madrid
Spanien Oviedo
Spanien Valencia
Spanien Valladolid
Sverige Karolinska
Tyskland Berlin
Tyskland Götingen
Tyskland Münster
Østrig Vienna
Ungarn Debrecen

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

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 undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (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 undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning 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 undervisnin-
gen.

og
Torsdag D. 17/2 2000 kl. 16.00

Der vil hovedsageligt blive informeret om procedu-
rer vedr. vores samarbejds-universiteter (ECTS-pro-
grammet og NORDPLUS).  Derudover gennemgås
det, hvordan man selv arrangerer et ophold i udlan-
det (f.eks. USA, Australien, Canada osv.).

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderli-
gere information fås ved henvendelse i studie-
vejledningens internationale træffetider v. Chri-
stian Heilmann eller Maria Salling Rasmussen.
_____________________

Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit stu-
dium til en række universiteter i EU. Der vil være
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostningerne i forbindelse med ophol-
det.

Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 20 universiteter (i 13 forskellige EU- lande),
der deltager i ECTS (European Community Credit
Course Transfer System).

Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års va-
righed, og skal minimum være af 3 måneders varig-
hed, hvor man følger kurserne i deres normale for-
løb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet et informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold - af ensartede kurser - ved et af de
samarbejdende universiteter. Det er således muligt
at gennemføre et ECTS-studieophold uden studie-
tidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er
studietidsforlængende kan du medtage din SU under
opholdet.

Det modtagende universitet er sædvanligvis behjæl-
pelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et
kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til ophol-
det.

Den nye ansøgningsfrist for disse ophold og stipen-
dier er

Fredag den 24. marts 2000 kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.

Informationsmateriale fra alle universiteterne kan
erhverves via internettet på nedenstående adresser
eller lånes til kopiering mod aflevering af studiekort
el.lign. hos studienævnssekretær Gitte Birkbøl.  An-
søgningsskemaer til studieplan og stipendier kan
udleveres ved henvendelse hos Christian Heilmann
eller Maria Salling Rasmussen.

ECTS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/
erasskema.htm

NORDPLUS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/
nordplusskema.htm

Vi ses !!

Studievejledningen
STUDIET
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BEITOSTØLEN 2000

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicin-
studerende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.

Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.

Opholdet ligger i uge 14 (første uge i april)

Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal
være os i hænde senest tirsdag den 29. februar.

Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studie-
vejledningen hos Margit eller Ulrik.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT

25. FEBRUAR 2000 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, fra regler og krav, som er ned-
lagt i den ministerielle bekendtgørelse om den
lægevidenskabelige kandidateksamen og i studie-
ordningen. Ansøgning om dispensation skal indsen-
des til studienævnet for medicin, som behandler og
tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendt-
gørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studie-
nævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje
sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfrist-
forlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannel-
ser eller fra studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning kan indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives
på maskine, underskrives samt udfyldes fuldstændigt
med fgl. oplysninger:

-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect.
vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 1999 fredag den 25. februar.
Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede
situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og iøvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet vejledningen, der skal følges for at give
en smidig og hurtig sagsgang.

Studivejledningen, fortsat.

AFLØSNINGSOPGAVE

Har du en speciel interesse indenfor et område, eller
har du lyst til at arbejde med pensum på en anden
måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave.
En afløsningsopgave er en opgave, der helt eller
delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere
tidskrævende end blot at følge det normale
undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at
vurdere den ekstra arbejdsbelastning, som udarbej-
delsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsop-
gave:
Anatomi I og II, cellebiologi, biokemi, fysiologi, in-
tegreret, farmakologi, mikrobiologi, genetik, viden-
skabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialme-
dicin, intern medicin (inkl. neuromedicin) og kirurgi
(inkl. neurokirurgi og anæstesiologi), retsmedicin,
pædiatri og gynækologi & obstetrik.

Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag,
som ikke er anført ovenfor, anbefales det at forhøre
sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en
vejleder, som du kan finde enten på institutterne
eller på en afdeling. Sammen med ham/hende
udarbejder du en disposition, som skal forelægges
afløsningsudvalget til godkendelse.

Ansøgning om forhåndsgodkendese skal være Studie-
nævnet i hænde senest 2 mdr. før ordinær eksamen.
Det er dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget
i god tid forud for fristen. Især for afløsningsopgaver
i cellebiologi og integreret eksamen skal du være i
god tid, da der her er tre institutter involveret i
godkendelse af opgaven.

HOLD 209 (TIDLIGERE 109)
Jeg afholder tutormøde med jer i næste uge tirsdag
den 8. februar klokken 16.00 i klubben.
Glæder mig til at se jer.
Gordon J

ATTENTIONEZ ALLE À HOLD 103
V ÅRGANG �97(NU 703, 603B,
ETC.)
De penge vi i sin tid havde i overskud fra den famøse
sommerhustur har avlet og skal nu bruges. Mød op i
Klubben på fredag ved Se&Hørs stambord og vær
med til at bestemme disse enorme summers skæbne.
Skal de investeres i sparkedragter, spiritus eller ste-
toskoper.
Mød op og få indflydelse!!!

Hilsen Andreas

INVITATION
til
HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN’s
ÅBENT HUS TORSDAG D. 24. FEBRUAR 2000
KL.15.00
DAM AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET
 BLEGDAMSVEJ 3
 2200  KØBENHAVN N

Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og
har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi. Du
vil her få mulighed for at tale med studerende som er
i gang med humanbiologi-uddannelsen, og med studie-
lederen og derved få et indtryk af uddannelsens for-
løb og indhold.

På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologi-
uddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og
human patofysiologi) samt en række metodekurser
og naturvidenskabelige redskabsfag f.eks. molekylær-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksi-
kologi, forsøgsdyrskundskab, medicinske billed-
teknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotop-
teknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på et
universitetshospital. Studiet afsluttes med et spe-
ciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års
varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse inte-
greret med og i forlængelse af specialet, men der er
selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-
uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og
udviklingsopgaver med humanbiologisk relevans i den
private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare)
eller i den offentlige sektor (sundhedsvæsen, miljø-
sektor, universiteter).

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløs-
ningsopgave, at den udarbejdes med henblik på før-
ste eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan
således ikke skrive afløsningsopgave i et fag, hvor du
tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller
hvis du er udeblevet. Der er ingen begrænsning for, i
hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive en
afløsningsopgave.

Du kan få mere at vide hos Annette Jørgensen, lo-
kale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente „Generelle
retningslinier for  afløsningsopgaver“, som indehol-
der uddybende oplysninger samt et ansøgningsskema.

FaseI

Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET
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INFORMATIONSDAGE FOR
MEDICINSTUDERENDE PÅ 12.
SEMESTER DEN 24. TIL 25.
MARTS 2000.

 Sønderjyllands amts videreuddannelsesudvalg afhol-
der information for medicinstuderende på 12. seme-
ster ovennævnte dage med information og rundvis-
ning fredag den 24. marts på henholdsvis Haderslev
og Sønderborg sygehuse. Lørdag den 25. marts kan
der vælges mellem besøg på henholdsvis Tønder sy-
gehus, Aabenraa sygehus, Gigthospitalet i Gråsten
eller Augustenborg sygehus.

 Tilmeldingsfristen er fastsat til den 29. februar 2000.
Invitationerne kan fås ved henvendelse til
studienævnssekretariatet.

6. SEMESTER-FEST FOR ALLE!!!

Kan du ikke vente til semesterstartsfesten og har du
længe gået og funderet over hvor mange Elvis’er der
kan være i Clubben ? Så træk en billet, smut i dit
stiveste puds, kridt skoene og ta’ med post-6. seme-
ster til fest!!! Hele herligheden foregår :

Lørdag d. 5-2 i Clubben

Kl. 18 – Spisning for de hårdt prøvede post-6. seme-
ster studer. Menu : Vildsvin mm.
Kl. 21 – Disk’et varmer op.
Kl. 22 – Dørene åbnes for alle!!!
Kl. 23 – 12 mands-orkester med blæser-sektion spil-
ler Elvis mm.

Derefter spiller disk’et videre til klokken lort…

Billetter kan købes torsdag d. 3-2 og fredag d. 4-2
kl. 12 i Clubben, eller hos din holdrepræsentant.

Med spisning (kun for post-6. semester studer)
PRIS : 100 kr.

Uden spisning, men med funktionel badevægt (ind-
gang efter kl. 22) PRIS : 50 kr.

Med venlig hilsen,
6. Sem. HR

FaseII

VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage
samt hele weekenden foregår indgang gennem glas-
døren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.

Kurser i LKF i foråret  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes for tilmelding
170200 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
170200 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
220200 16.00-17.30 Kateter 2. februar 2000
220200 18.00-19.30 Kateter 2. februar 2000
240200 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
240200 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
290200 16.00-17.30 Kateter 2. februar 2000
290200 18.00-19.30 Kateter 2. februar 2000
020300 16.00-17.30 IV-adgang 2. februar 2000
020300 18.00-19.30 IV-adgang 2. februar 2000
090300 16.00-17.30 Kateter 9. februar 2000
090300 18.00-19.30 Kateter 9. februar 2000
160300 16.00-17.30 IV-adgang 16. februar 2000
160300 18.00-19.30 IV-adgang 16. februar 2000
230300 16.00-17.30 Kateter 23. februar 2000
230300 18.00-19.30 Kateter 23. februar 2000
300300 16.00-17.30 IV-adgang 1. marts 2000
300300 18.00-19.30 IV-adgang 1. marts 2000
060400 16.00-17.30 Kateter 8. marts 2000
060400 18.00-19.30 Kateter 8. marts 2000
110400 16.00-17.30 Sutur 8. marts 2000
110400 18.00-19.30 Sutur 8. marts 2000
130400 16.30-19.00 Gynækologi 15. marts 2000
180400 16.30-19.00 Genoplivning 15. marts 2000
250400 16.00-17.30 Sutur 22. marts 2000
250400 18.00-19.30 Sutur 22. marts 2000
270400 16.30-19.00 Genoplivning 29. marts 2000
020500 16.00-17.30 Sutur 5. april 2000
020500 18.00-19.30 Sutur 5. april 2000
040500 16.30-19.00 Genoplivning 5. april 2000
090500 16.00-17.30 Sutur 12. april 2000
090500 18.00-19.30 Sutur 12. april 2000
110500 16.30-19.00 Genoplivning 12. april 2000
160500 16.30-19.00 Gynækologi 19. april 2000

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage ml kl.
13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man tilmelder
sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen
er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de
sidste 4 står derved standby ved eventuelle afbud.
Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og
udebliver uden at melde afbud vil man få karan-

tæne for deltagelse i øvrige kurser resten af
semesteret!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

STUDIET
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STUDENT TIL FORSKNINGS-
PROJEKT OM HIV
Er du interesseret i immunologi og HIV? Skal du
eventuelt til at skrive OSVAL? Så er du måske den
person, vi søger til et projekt på infektionsmedicinsk
afdeling, Hvidovre Hospital.
Karakteristisk for HIV-infektionen er, at HIV kan
påvises i blodet hos den smittede, og samtidig udvik-
les en gradvis reduktion i patientens immunfunktion
(især i form af nedsat antal CD4+ celler). For et par
år siden begyndte vi at behandle HIV-smittede med
den kombination af medicin, der kaldes HAART.
HAART giver en hurtig og udtalt reduktion i HIV-
mængden – derimod er normalisering af immun-
funktionen mere gradvis og formentlig ikke komplet.
Tidligere har vi primært set på CD4-tallet, når vi
skulle vurdere immunfunktionen hos HIV-smittede,
men CD4-tallet alene afspejler ikke i tilstrækkelig
grad immunfunktionen. Antallet af naive CD4+ celler
skulle være udtryk for en patients immunologiske
”repertoire”, og vi har derfor det sidste år målt an-
tallet af disse celler hos HIV-smittede, der kommer
i vores ambulatorium. Disse data skal nu gøres op –
vi vil gerne vide, om det naive CD4-tal giver flere
informationer om patienternes immunforsvar, syge-
lighed og dødelighed end CD4-tallet alene. I den
forbindelse søger vi en stud.med, der kan hjælpe til
med projektet.

Vi forestiller os:
at du er en nysgerrig stud.med med godt humør
at du har lyst til at prøve kræfter med forskning
at du måske skal til at skrive OSVAL (ikke noget
krav)
at du er parat til at bruge en del tid (også mere end
der er afsat til OSVAL)

Vi tilbyder dig, at du kan:
lære en del om HIV og immunologi
lære at skrive en protokol
lære indsamling og registrering af data i en database
lære om fortolkning af data
skrive en artikel

Er du interesseret? Så kontakt
Læge Susanne Dam Nielsen tlf. 3632 2679 eller Over-
læge Lars Mathiesen tlf. 3632 2008

STATSSTIPENDIER TIL INDIEN
FOR FORSKERE OG STUDE-
RENDE
2000/2001 og 2001/2002

Rektorkollegiets Sekretariat oplyser at der fra Den
indiske ambassade i København er bekendtgjort et
stipendietilbud for de akademiske år 2000/2001 og
2001/2002 til danske studerende/forskere til ophold i
Indien.
For forskere er der ingen faglig afgrænsning ud over
den der betinges af tilgængelige forskningsområder
og universiteter i Indien. For studier på under-
graduate niveau er der muligheder inden for områ-
derne musik, dans, maleri, skulptur, teater og indi-
ske sprog. Undervisningssproget er engelsk, bortset
fra fagområdet indiske sprog. Studerende har mulig-
hed for at blive indskrevet med henblik på at tage en
grad. Der er afsat 17 stipendier til deling mellem
Danmark, Østrig og Schweiz over 2 akademiske år.
Ansøgningsskema og information kan rekvireres fra
Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.
1143, 1010 København K., tlf. 35 32 29 18, fax 35 32
39 00, e-mail: bep@adm.ku.dk samt fra Rektor-
kollegiet, Vester Voldgade 121 A, 4., København V,
Tlf. 33 92 54 32, Fax. 33 92 50 75, E-mail: vh@rks.dk
,Internet: www.rks.dk
En liste over universiteter og andre institutioner for
videregående uddannelser ses af ansøgnings-
materialet. Det fremgår ligeledes, at der er en række
indiske stipendietyper, hvor nærmere information
om størrelse og vilkår først er tilgængelig efter ud-
vælgelse blandt indkomne ansøgninger. Stipendiater
forventes selv at dække rejseomkostninger.
Ansøgning udarbejdes i 5 eksemplarer med en række
bilag i overensstemmelse med betingelserne i
ansøgningsmaterialet.
Ansøgning skal være Rektorkollegiet i hænde senest
15. februar 2000.

Opslag udarbejdet v/Det internationale Kontor
27. januar 2000

for/Elin Kibsgaard, elk@adm.ku.dk , 353 23899
B. B. Pedersen, bep@adm.ku.dk ,353 23902

Studietilbud
NYT FRA DET INTERNATIONALE
KONTOR
Husk at det snart er tid til at søge følgende stipen-
dier:
NORDPLUSSTIPENDIER 2000-2001 Tilskud til stu-
dieophold ved et universitet i et andet nordisk
land kan søges fra Nordplusprogrammet under
Nordisk Ministerråd. Nordplus-stipendier kan
kun søges inden for etablerede sam-
arbejdsprogrammer eller rammeaftaler institu-
tionerne imellem. Studerende ved Københavns
Universitet kan således ikke stile ansøgninger
om Nordplus stipendier direkte til Nordisk Mi-
nisterråd, men skal søge gennem netværket in-
den for det pågældende fagområde. En liste over
hvilke institutter ved Københavns Universitet,
der deltager i Nordplus-netværk inden for de
forskellige fagområder samt en opdateret liste
over hvilke nordiske universiteter, der deltager
i de enkelte netværk findes på Det internatio-
nale Kontors bibliotek. Nordplus
studentermobilitetsstipendierne var i 1999 DKK
6.000 + individuelt rejsetilskud pr. semester.
NORDPLUS - Netværksaftaler · Ansøgnings-
skema til Nordplus-stipendium og -studieophold
inden for de eksisterende sam-
arbejdsprogrammer/netværk afhentes på insti-
tuttet og indsendes direkte til instituttets Nord-
plus-koordinator. · Ansøgningsfrist og pro-
cedure vedrørende stipendieansøgning samt
optagelse på den nordiske undervisningsinsti-
tution bekendtgøres på instituttet. NORDLYS –
Tværfakultært netværk Studerende, der ønsker at
ansøge om studieophold ved et nordisk universi-
tet uden samarbejdsprogram eller rammeaftale,
kan søge Nordplus-stipendium og/eller studie-
ophold til universiteter i Nordlys-netværket. ·
Ansøgningsskema til Nordlys-netværket afhen-
tes på Det internationale Kontor, hvortil også
ansøgningen stiles. · Ansøgningsfrist for sti-
pendier til studieophold, der påbegyndes i efter-
året 2000: Mandag den 24. januar 2000 kl. 12.00. ·
Ansøgningsfrist for stipendier til studieophold,
der påbegyndes i foråret 2001: Fredag den 2.
oktober 2000 kl. 12.00.
SOCRATES-ERASMUS FREE MOVER STIPEN-
DIER 2000-2001 Københavns Universitet vil højst
sandsynligt sommeren 2000 få bevilget ca. 50
stipendiemåneder til fordeling som Free Mover
Stipendier til studieophold på en undervisnings-
institution i et EU-land. Det er en forudsætning
for bevilling af et Socrates-Erasmus stipendium,
at der ikke betales nogen form for undervisnings-
gebyr eller tuition fee for det pågældende stu-
dieophold. · Ansøgningsskema afhentes på
Det internationale Kontor. · Ansøgnings-
frist for Socrates-Erasmus Free Mover stipen-
dier studieophold i et EU-land, der påbegyndes i
det akademiske år 2000-2001: Onsdag den 15.
marts 2000, kl. 12.00

SCHOLARSTIPENDIUM

Medicinstuderende på 5-10 semester søges til ekspe-
rimentelt diabetes-laboratorium. Stipendiet stræk-
ker sig over 1 år. Du vil under grundig supervision få
dit eget projekt samt deltage i 3-4 af gruppens andre
projekter. Projekterne omhandler forståelsen af de
insulin-producerende beta-cellers fysiologiske udvik-
ling og hvorledes ændringer i den normale udvikling
kan disponere til senere udvikling af diabetes. Vi
arbejder hovedsageligt med rotter og grise, og du vil
i forløbet få mulighed for at lære en række forskel-
lige laboratorie-teknikker. Hvis du er flittig og ini-
tiativrig kan vi til gengæld tilbyde en grundig intro-

duktion til forskningens verden med mulighed kongres-
deltagelse og eventuelt et længerevarende samar-
bejde.

Interesserede kan kontakte

Læge Troels Bock
Bartholin Instituttet
H:S Kommunehospitalet
1399 København K
Tlf: 33 38 38 31
email: tbock@post12.tele.dk

STUDIET
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Annoncer
BØGER TIL SALG
Colour atlas of anatomical pathology (2. udg.)
ubrugt……………………….kr. 350,00
Colour atlas of histopathology (3. udg.)
ubrugt………………………………kr. 280,00
Basic & clinical pharmacology- Katzung (7. udg.)
ubrugt…………………...kr. 300,00
Kompendium i farmakologi (1. udg.
1999)…………………………………..kr. 150,00
Medical pharmacology at a glance (3. udg.)
ubrugt………………………….kr. 110.00
Farmakology –et kompendium (4. udg.) Lars
Juul…………………………..kr. 100,00
Farmakologi- emnegrupperede eksamensopgaver
(3. udg.)…………………kr.   50,00
Pensum i farmakologi (gælder for som. 2000)
ubrugt……………………….kr.   35,00
Retsmedicin (8.
udg)…………………………………………………………kr.
250,00
Billedatlas i retsmedicin-
ubrugt…………………………………………….kr.
50,00
TLF.: 35370202-207

BØGER SÆLGES:
FASE 1:
FUNCTIONAL HISTOLOGY, Wheather’s

kr. 250,-
FASE 2:
MEDICAL MICROBIOLOGY, Mims et al. 1995
NY! kr. 200,-
MEDICAL PHARMACOLOGY AT A GLANCE,
Neal kr. 80,-
CLINICAL MEDICINE, Kumar and Clarke, 4.
ed. kr. 250,-
BASISBOG I MEDICIN OG KIRURGI, Schrøder
et al NY! kr. 750,-

Ring venligst på tlf.: 3379 6162

FØLGENDE BØGER
KØBES

2. DEL
12. SEMESTER
RETSMEDICIN
RADIOLOGI
MEDICINSK KOMPENDIUM, sidste nye udgave

alle købes gerne brugt

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

BOLIG SØGES.
Hej med dig.

· 24 år.
· stud. med hold 603b.
· ikke ryger.
· boligløs.

HJÆÆÆÆÆLP!!
Tak.
Venligst Allan.
Tlf. 26705874

FØLGENDE BØGER
SÆLGES

2. DEL
7. SEMESTER
GENETIK
Thompson:  Genetics in Medicine, 5. udgave
sælges for 150
(nypris 495,-)

11. SEMESTER:
SUNDHEDSADMINISTRATION
Sundhedstjeneste: sælges for 100 kr
Sundhedspolitik, en introduktion
2. udgave
Signild Vallgårda og Allan Krasnik
Munksgårds forlag
God at have efter studiet som oplsagsbog
(Nypris:  148 kr.)

HENVENDELSE:
Ring til 33 91 77 79
bedst mellem 18 og 20

KVIKKE STUDERENDE
SØGES
——————————————
Dygtige medicinstuderende søges til et IT-pro-
jekt om formidling af emner indenfor sygdom,
sundhed, ernæring og helse.
Jobbet er vellønnet og flexibelt, da du arbejder
hjemme, når det passer dig.

Vi forventer, at du er nogle år henne i studiet, er
dygtig, omhyggelig, god til at formulere dig,
samt har din egen PC med Win95/98, som du kan
skrive på.

Skriv en kort ansøgning til

Allan Jakobsen
Duevej 52, 2. tv
2000 Frederiksberg
telf. 38874112
e-mail: baktoft@mindmate.dk

TURNUSBYTTE
Mine to små børn og min kone vil ikke med til
Ribe Amt.
Vi kender ikke nogen, der kan passe børnene der,
og min kones studier kræver, at hun jævnligt er
på Københavns universitet.
Hvis du vil bytte med et amt, der ligger tættere
på København - alt på Sjælland har interesse - vil
det lette en tung sten fra mit og ikke mindst min
families hjerte. Kompensation gives.

Venlig hilsen
Carsten
niemann@stud.mdb.ku.dk
35 81 16 13

MEDICINSK-HISTORISK
MUSEUM SØGER 2
STUDENTERMEDHJÆLPERE.
Til omvisninger, telefonpasning og kontorarbejde
søges 2 studentermedhjælpere. Vi forventer, at
du kan tage omvisninger 1 ugedag (også aften),
eller 2 halve ugedage og også være telefonvagt/
lave kontorarbejde i et tidsrum på 4 timer. Du
skal have 2 års studie bag dig og arbejde hos os i
mindst ét år. Vi forventer også, at du interesse-
rer dig for (har arbejdet med ?) historiske syns-
vinkler på sundhed/sygdom. Du må gerne have
omvisererfaring. Løn er efter gældende overens-
komst for studentermedhjælpere. Hvis du er in-
teresseret så send os en side, hvor du skriver lidt
om, hvad du har lavet før.

Mikkel Jessen/Lars Ole Andersen
Afdeling for Medicinhistorie
Medicinsk-historisk Museum
Københavns Universitet
Bredgade 62
1260 København K
Tlf. 35323820 eller 35323800

STUDENTERMEDHJÆLP
TIL FORSKNING
Palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg Ho-
spital giver lindrende behandling til kræftpatien-
ter, som ikke kan helbredes. Sideløbende her-
med foregår i øjeblikket to forskningsprojekter.
Vi søger en (evt. to) studentermedhjælpere til
indtastning af data, udsendelse af spørgeskemaer
samt evt. renskrivning af interviews.
Arbejdstiden er ca. 12-15 timer pr. uge. Der er
behov for, at du (eller den ene af Jer, hvis to
deler jobbet) er her hver dag (mandag-fredag) i
ca. 1 time. Den øvrige arbejdstid kan planlægges
efter aftale.
Projektet vil køre de næste par år, hvorfor stu-
derende på fase I/starten af fase II vil blive
foretrukket. Løn i henhold til HK Studenter-
medhjælp, ca. 95 kr./time + feriepenge.
Ansøgere kan kontakte klinisk assistent Dorthe
Goldschmidt, tlf. 35 31 22 08, Palliativ medi-
cinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, 2400 Køben-
havn NV. Email: dg02@bbh.hosp.dk.

ER DU I DÅRLIG FORM ?
-Så er du måske den vi søger !

Du skal være:
- 20-30 år
- Mand
- Rask
- Utrænet
  (ikke dyrke regelmæssig idræt)
- Almindelig af bygning

Vi ønsker:
At undersøge insulins effekt på glukosetransport
i muskulaturen efter et 3 ugers træningsforløb.

Vi tilbyder:
8 forsøgspersoner at deltage i 3 ugers et-bens
sparketræning.
Træningen består af 1-2 timers arbejde 4-6 gange
om ugen og foregår på August Krogh Institutet
på Østerbro.

På den afsluttende testdag vil der blive taget
blodprøver, samt infunderet insulin og sukker i
blodbanen.

Honorar gives

Passer den ovenstående beskrivelse på dig, og er
du interesseret i at deltage i den aktuelle forsk-
ning om insulinvirkning med relevans for bl.a.
sukkersygebehandling, så kontakt os på :
Christian Frøsig Kristian Elbo
Stud. Humanfysiologi Stud. Humanfysiologi
Tlf: 35392666 lok. 530 Tlf: 35392666 lok.528

August Krogh Institut: 35321615
Eller på Email : Kelbo@rhk.dk

Forsøget forventes påbegyndt i løbet af februar
og udføres på Human Fysiologisk Laboratorium,
August Krogh Institutet, med Erik A. Richter
som lægelig ansvarlig.
Forsøget er godkendt af Videnskabs Etisk Ko-
mité.

ANNONCER
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FORSØGSPERSONER TIL ØL/VIN FORSØG
Vi søger raske normalvægtige mænd i alderen 20 - 45 år til deltagelse i måltidsforsøg som udføres på
Forskningsinstitut for Human Ernæring, Landbohøjskolen på Frederiksberg, fra midt februar til midt marts,
hvor vi vil sammenligne øl og vins indflydelse på smagsoplevelsen af et almindeligt måltid.

Hele forsøgsrækken består af ialt 6 måltidstests, hvor man ved de 3 måltider får forsøgsdrikken ad libitum,
mens man ved de andre 3 måltider får den i afmålte mængder svarende til ca. 3 genstande. Hvert forsøg
tager 1-12 time.
Desuden skal man på alle 6 forsøgsdage forud for testene indtage en kost, som udleveres fra instituttet
dagen før. Før man bliver inkluderet som forsøgsperson, skal man vejes og vi skal informeres om fysisk
aktivitetsniveau.

Der gives 950 kr (skattepligtig) i honorar for din deltagelse i samtlige 6 tests.
Kontakt sekretær Annette Rudski på 35282502 eller bbu@kvl.dk og oplys dit telefon nr. og træffetid.

BLIV HJÆLPER PÅ EN FERIELEJR!
Ca. 600 børn og unge får hvert år på Ungdommens  Røde   Kors’   ferielejre et pusterum fra deres til tider
omtumlede hverdag. De fleste af børnene kommer fra familier, hvor der ikke er tid, overskud eller økonomi
til at tage på ferie.

Du kan være med til at give disse børn og unge en solrig oplevelse ved at blive hjælper på en af de 13 ferie-
lejre, der ligger fordelt rundt om i hele landet. Du skal blot være fyldt 18 år, have lyst til at bruge en uge
af din sommerferie, og være frisk på en udfordring. Det er energikrævende at være hjælper, men glæden ved
at vinde børnenes tillid og se dem
stortrives denne uge er det hele værd.

Vil  du  vide mere,  så  ring til: Ungdommens Røde Kors på tlf.:  3537 2555, og få materiale tilsendt.

Der er ansøgningsfrist 1. marts. 2000

NY DANSK LÆREBOG I
NEUROANATOMI
Lærebogen er pædagogisk opbygget og rigt illustre-
ret med billeder kendt fra Egebergs CNS bog samt
mange nye tegninger. Desuden er teksten mange
steder suppleret med klinisk relevante eksempler.
Begge forfattere er læger samt hhv. professor og
lektor i neuroanatomi.

Dækker pensum ved
medicinsk eksamen i
neuroanatomi.

Basal neuroanatomi
- Centralnervesyste-
mets anatomi

1. udg. 186 sider
Torben Moos og Mor-
ten Møller
FADLs Forlag 2000
Pris: kr. 425,-

Har du en god ide til et
studentersocialt arrangement, men
mangler penge, så fat mod!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde
oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en

gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til

- startomkostninger for forening/sportsklub/
andet, seminar, anskaffelser o.s.v.

3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af

bil, materialer, rekvisitter, andre anskaf-
felser eller andet.

5) Hvor mange studerende projektet vil komme
til gode, både direkte og indirekte.

6)    En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2000.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

ANNONCER
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Og hvorfor nu det. Som de fleste nok burde vide, er
Fadls øverste myndighed (ud over generalforsamlin-
gen) Københavns Kredsforenings Repræsentantskab
(KKR). KKR består af 21 medlemmer af Fadl der er
valgt af de andre medlemmer. Nu ligger det således
at ud af Fadls ca. 2200 stk. medlemmer, var der
tretten (13!) der var interesserede i at stille op til
valg - hvilket betød fredsvalg. Og det er jo godt at
disse 13 gider at sidde i mange forskellige udvalg og
bestyrelser og hvad der nu ellers er. Tænk at de kan
få tid til det.
Og her har vi et lille problem. De tretten repræsen-
tanter har ikke tid til at deltage i alle disse udvalg,
bestyrelser m.m. Det er ikke fordi de synes det er
kedeligt men ligesom dig skal de bestå deres eksami-
ner. Hvis nu alle 21 pladser var besat, ville det være
utroligt overkommeligt for de enkelte repræsentan-
ter at bestå eksaminer, tage vagter osv., samtidigt
med at være engagerede i Fadl. Men det er de ikke!
Derfor har vi (KKR) valgt at udskrive supplerings-
valg i håb om at du måske har lyst til at deltage i et
spændende stykke arbejde. Der er en masse områder
hvor vi har brug for hjælp, og måske er der noget af
det der vil være interessant for dig. Det virker må-
ske lidt uoverskueligt, men de fleste af os der er

FADL afholder Suppleringsvalg til
Repræsentantskabet i  februar 2000

repræsentanter i dag begyndte også uden nogen idé
om hvad det var vi gik ind til - og uden noget ‘poli-
tisk’ idegrundlag. Og hvis alle de 21 pladser var be-
sat, ville arbejdet blive rigtigt nemt.
Så derfor opfordrer vi dig - ja dig - til at stille op til
valg i februar. For hvis der ikke er nogen flere der
gider, så bliver ovenstående illustration nok til vir-
kelighed før eller siden.

Skal valget fra efteråretgå om?
Nej, de repræsentanter der blev valgt i efteråret
skal ikke vælges om, de bliver siddende. Men efter-
som der kun blev valgt 13 repræsentanter, er de
resterende 8 pladser i Repræsentantskabet ledige.
Det er disse 8 pladser der er suppleringsvalg til.
Dette betyder at man ikke kommer til at sidde en
hel valgperiode, men kun indtil der udskrives næste
ordinære valg i september/oktober 2000.
Du har derfor muligheden for at prøve af hvad det vil
sige at arbejde med fagpolitik og alle mulige andre
ting.

Hvis du er i tvivl...
...om det er noget for dig, så holder vi et POLITI-
KER INTRODUKTIONSMØDE ONSDAG D. 9. FE-

BRUAR KLOKKEN 15.00-16.00. Her vil nogle af
Repræsentanterne være tilstede for at fortælle hvad
det er vi går og laver. Klokken 16.00 vil der blive
afholdt ordinært repræsentantskabsmøde hvor
man har muligheden for at deltage hvis man har
lyst og er yderligere interresseret. Så mød op, også
hvis du er på 1. semester og bare vil snuse lidt til
det.

Hvordan stiller jeg op?
I på de næste sider finder du en opstillingsliste og en
stillerliste. Opstillingslisten skal udfyldes af alle
kandidaterne, og hver kandidat skal så ud og skaffe 5
stillere, dvs. medlemmer af Fadl der ikke selv stiller
op til valg. Stiller man flere op på en liste skal man
bruge 15 stillere.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforenings Repræsentantskab

GODKENDT REFERAT FRA DET
1. REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FREDAG DEN 29/10/99 KL. 14.00
Tilstede:
Anders D. Toft, Andreas Hover Lundh, Gordon Jehu,
Mads Dalsgaard(kom15.45), Margrethe Lynggard,
Morten Bo, Morten Ljungdahl, Morten K. Nielsen,
Stine Sloth, Søren Gottlieb samt Torben Conrad.

Afbud:
Allan Nielsen, Rasmus Ripa og Tau Stig Nielsen

Dagsorden:
1. Formalia:
    a) Valg af dirigent
    b) Valg af referent
    c)  Valg af protokolfører
    d) Godkendelse af dagsorden
    e) Godkendelse af referat
 2. Aflæggelse af beretning over foreningens drift det
forløbne år, samt speciel omtale
     af den afholdte generalforsamling
 3. Aflæggelse af beretning over det afholdte valg
 4. Vedtagelse af forretningsorden for repræsentant-
skabet
 5. Valg af formand for Kredsforeningen
 6. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af 3 suppleanter
 8. Evt. valg af associerede bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kritisk revisor
10. Valg af medlem der har kontakten til tillidsmands-
gruppen
11.Valg af 4 HB - medlemmer samt 4 suppleanter
12.Valg af ét medlem til VU
13.Valg af 1-2 medlemmer til Bogladens bestyrelse
14.Valg af 2 medlemmer til kursusejendommens be-
styrelse
15.Valg af 2 medlemmer til MOKs bestyrelse
16. Indstilling af medlemmer (2) til Forlagets besty-
relse
17.Indstilling af medlemmer til udvalg under Hoved-
foreningen:
     a) 3 medlemmer til Overenskomstudvalget
     b) Medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget
     c) Medlemmer til Forsikringsudvalget
     d) Medlemmer til Lægevikargruppen
     e) Medlemmer til Vagtudvalget på landsplan
(VUPL)
     f) Medlemmer til Markedsudvalget på landsplan
     g) Medlemmer til SUL-forhandlingsgruppen
     h) Medlemmer til EDB-udvalget
      i) Medlemmer til Programudvalget
      j) Medlemmer til Turnusudvalget

      k) Medlemmer til UNIK
18. Indstilling til FAYL udvalg
a) Forsknings og uddannelsesudvalget (F&U)
b) Gruppen af yngste læger (GYL)
c) Sundhedspolitisk udvalg (SP&U)
d) Aftale og overenskomstudvalget
e) Ligestillingsudvalget
f) Arbejdsmiljø- og Socialudvalget (AMSU)

19. Mødeplan for årets møder
20. Arbejdsplan for næste år
21. Ansættelsesudvalg til servicechef
22. Eventuelt

Ad 1 - Formalia:
a) Valg af dirigent:
Gordon Jehu blev valgt
b) Valg af referent:
Andreas H blev valgt som repræsentant for liste A
c) Valg af protokolfører:
Torben blev valgt.
d) Godkendelse af dagsorden:
I.a.b.
e) Godkendelse af referatet/beslutningsprotokol fra
repræsentantskabsmøde KKR-08
Der var intet at godkende nu, idet sidste protokol og
mødereferat ikke forelå. De udsendes til godken-
delse i det gamle KKR.

Ad 2 - Aflæggelse af beretning over
foreningens drift det forløbne år, samt
speciel omtale af den afholdte
generalforsamling
Sidste års formand, Stine Sloth meddelte at årsbe-
retningen var trykt i MOK i september, samt at den
blev fremlagt på Generalforsamlingen.
Der var nogenlunde samme fremmøde som sidste år,
men 50 personer er nu ikke mange ud af en forening
på over 2000(2,5%).
Man ville derfor endnu engang prøve at få medlem-
merne til at komme ved næste års Generalforsam-
ling. Evt. ved skriftlig indkaldelse til alle medlem-
mer. En stor, men spændende opgave for
Generalforsamlingsudvalget.

Ad 3 - Aflæggelse af beretning over det
afholdte valg
Der har været fredsvalg, idet kun 13 var opstillet.
Man talte om muligheden for et suppleringsvalg i
februar til de sidste 8 poster. Dog findes der ikke
noget konkret svar i vedtægterne, på hvor mange
medlemmer KKR skal ned på få at kunne holde et
sådanne.

Til næste KKR-møde udarbejder Torben et notat om
muligheder for suppleringsvalg.

Ad 4 - Vedtagelse af forretningsorden
for repræsentantskabet
Efter den sædvanlige diskussion vedr. behov for refe-
rater samt dennes arbejdsbyrde for de stakkels poli-
tikere. Nåede man efter afstemning frem til(6 for, 2
imod).
Punkt 7. Herudover udfærdiges et læsevenligt refe-
rat, der efter godkendelse skal offentliggøres i MOK.

Ad 5 - Valg af formand for
Kredsforeningen
Vores kære formand Stine Sloth valgte at genop-
stille på massiv opfordring.
Der var ingen modkandidater, og Stine kan derfor
fortsætte succesen endnu et år.

Ad 6 - Valg af 6 medlemmer til
bestyrelsen
Bestyrelsens mandatfordeling var jf. fordelingen af
bestyrelsesposterne i forhold til vedtægterne (efter
d’Hondtske metode) dvs. i forsat divisor rækkefølge:
Liste A har 2 mandater og Liste B har 3 mandater og
Liste C og D har hvert 1 mandat.
Trods tideligere års intriger og uden-for-døren/un-
der-bordet-aftaler blev dette års KKR enige om at
give posterne til dem der var interesserede.

Følgende personer blev derfor valgt:
Tau S. Nielsen, Morten Krause, Anders Toft, Gordon
Jehu, Morten Bo og Morten Ljungdahl.

Ad 7 - Valg af 3 suppleanter
1. suppleant: Andreas H. Lundh
2. suppleant: Søren Gottlieb
3. suppleant: Mads Dalsgaard

Ad 8 - Evt. valg af associerede
bestyrelsesmedlemmer
Rasmus Ripa, Allan Nielsen og Margrethe blev asso-
cierede, da man mente at Kredsforeningens økonomi
godt kunne overleve portoen til udsending af mate-
riale til tre personer.

Ad 9 - Valg af kritisk revisor
Morten Krause fortsatte endnu et år, da posten er to
årig.
1. Kritiske revisorsuppleant blev Anders Toft.

FADL
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Ad 10 - Kontakt til
tillidsmandsgruppen
I vedtagelsen om tillidsmandsfunktionen skal der
vælges et medlem af KKR, der har ansvaret for kon-
takten til tillidsmandsgruppen.

Ulrik Kristoffersen, Steen Villumsen, Bue Juvik og
Nynne er for øjeblikket ansat som tillidsmænd og der
opslås nye stillinger i MOK d. 1.11.99.

Morten K. Nielsen blev valgt, og lovede at dette år
ville han ringe til dem!!!

Ad11 - Valg af 4 Hovedbestyrelses -
medlemmer samt 4 suppleanter
Formanden er født medlem, hvorfor Stine S. var
valgt.
De tre andre medlemmer blev:
Andreas H. Lundh, Allan Nielsen og Gordon Jehu
blev valgt.
Suppleanter:
1. ?, 2. ?, 3. Morten Ljungdahl og 4. Morten Bo blev
suppleanter i nævnte rækkefølge.
Man mangler derfor stadigvæk to suppleanter, som
må findes på næste KKR. Men dette skulle næppe
blive nødvendigt, da dette års HB bliver meget ak-
tivt???!!

Ad12 - Valg af ét medlem til VU
Søren Gottlieb blev stillet og valgt.

Ad13 - Valg af 2 medlemmer til
Bogladens bestyrelse
Mads Hornum (formand) mødte op til punktet:
FADL skal i år vælge ét bestyrelsesmedlem og to
associerede, idet Det medicinske Studenterråd væl-
ger to.
Associeret er en form for føl.
Gordon Jehu blev bestyrelsesmedlem, da han efter ½
års føl ordning samt det sidste stykke tids fulde
medlemskab(grundet andet bestyrelsesmedlems over-
gang til fjenden(Han er blevet Odont.!!!!)) nu er mo-
den.
Mads H. og Morten Bo blev associerede.
Valgene gælder fra 1.1.2000.

Ad14 - Valg af 2 medlemmer til
kursusejendommens bestyrelse
Andreas H. Lundh og Gordon Jehu blev valgt.

Ad15 - Valg af 2 medlemmer til MOKs
bestyrelse
Stine S. og Morten L. blev valgt og lovede at fort-
sætte den hård censur-linje.

Ad 16 - Indstilling af medlemmer (2) til
Forlagets bestyrelse
Udskudt til KKR-03 i marts, idet man vælges til
Forlagets bestyrelse på den generalforsamlingen der
ligger i april.
(Klaus Kesje, næstformand og Rasmus Ripa er valgt)
Hvis man er interesseret i at være associeret skriver
man en A4 side om sig selv og sender den til Forla-
gets bestyrelse, som derefter udpeger en.

Ad17 - Indstilling af medlemmer til
udvalg under Hovedforeningen:
a) 3 medlemmer til Overenskomstudvalget.
Hovedforeningen betaler for tre.
Det er tidligere besluttet at Kredsforeningen beta-
ler for en ekstra såfremt flere end tre ønsker at være
med i udvalget idet det er vigtigt for udvalget at få
flere nye kørt ind.
Andreas, Morten K. og Allan Nielsen.
b) Medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget (ingen)
Torben nævnte SVARNU gruppen, der arbejder for
at få studerende ind under arbejdsmiljøloven.
c) Medlemmer til Forsikringsudvalget (Andreas H.
Lundh og Rasmus Ripa).
d) Medlemmer til Lægevikargruppen (Anne-Lise Z.)
e) Medlemmer til Vagtudvalget på landsplan (ingen)
f) Medlemmer til Markedsudvalget på landsplan (in-
gen)
g) Medlemmer til SUL-forhandlingsgruppen (Andreas
H. Lundh)
h) Medlemmer til EDB-udvalget (Nikolaj B. B. og
Morten K. Nielsen).
i) Medlemmer til Programudvalget (ingen)
j) Medlemmer til Turnusudvalget (Anne-Lise Z., Pe-
ter Svenningsen og Brian Bjørn)
k) Medlemmer til UNIK (ingen)

Ad 18 Indstilling til FAYL udvalg
FADL har to pladser i nedennævnte udvalg. Kredsen
indstiller derfor til Hovedbestyrelsen, som udvælger
FADL’s repræsentanter.
 1. Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget (AMOR):
(Stine Sloth)
 2. F&U: Margrethe
 3. GYL: Brian Bjørn

JOBOPSLAG!
Sikkerheds- eller
tillidsrepræsentant i FADL!

Er du træt af:
- at der ikke er vask og håndklæder, når du

skal skifte dine patienter?
- at stolen er gammel, og ryggen gør ondt?
Vil du være med til:
- at organisere sikkerhedsarbejdet for FADL’s

hjemmehold
- at forbedre arbejdsmiljøet for alle slags

FADL-vagter?
Eller vil du hellere være med til:
- at forhindre usaglige udvælgelseskriterier

til ansættelsessamtaler?
- at sørge for en fair behandling af FADL-

vagter hvis der bliver klaget over dem?
- at prøve at forbedre FADL’s image ved at

hjælpe dine medstuderende?
Og have løn for dine anstrengelser!!!!

Så søg en af de tre ledige stillinger.

Tillids- og
sikkerhedsrepræsentantgruppen:
Der er i øjeblikket fire tillidsrepræsentanter (TR).
To står for at skulle gå af, og derudover er der opret-
tet en ny sikkerhedsrepræsentantstilling. Der er brug
for to nye tillidsrepræsentanter, så vi i alt bliver fire
tillidsrepræsentanter og en sikkerhedsrepræsentant,
så der bliver fem i gruppen.
At en af de fem i gruppen skal være sikkerhedsrepræ-
sentant (SR) er netop vedtaget af repræsentantska-
bet.

 4. Overenskomst- og Aftaleudvalget (OAU): Morten
Krause
 5. Sundhedspolitisk udvalg (SPU): Stine, Margrethe
og Gordon
(Ligestillingsudvalget er udgået)
FAYL’s repræsentantskabsmøde er den 23. og 24.
november 1999.

Ad 19 - Mødeplan for årets møder
Mødeplan blev vedtaget.
Ad 19A - Julefrokost
Det blev vedtaget at afholde julefrokost, dagen hvor
de ansatte danser på bordene og spiller pommes frites
spil,  torsdag d. 2. december 1999, fx fra kl. 18.00.
Julefrokostudvalg blev ikke nedsat
Ad 19B – Slikskabet
Mads D. blev valgt til det ærværdige valg som Slik-
skabsansvarlig.

Ad 20 � Arbejdsplan - Indledende
drøftelse af arbejdsopgaver i den
forestående valgperiode
Der var interesse for:
A. Kontingentudvalg
Anders Toft, Stine Sloth og (Linda).
B. Medlemsaktivitetsudvalg
Mads, Margrethe og Stine.
C. Generalforsamlingsudvalg
Udvalget beskæftiger sig med FADL’s generalfor-
samling som helhed.
Andreas, Gordon Margrethe og Tau.
D. Samarbejdsudvalg med L-FEM
Hvilende udvalg.
E. FADLs Røde Baroner
Andreas H. og Allan Evald Nielsen.
F. Internetgruppe
Gordon Jehu, Nikolaj B.B. Morten Bo og Morten
Ljungdahl.
G. Propagandagruppen
Anders Toft, Mads Dalsgaard, Morten Ljungdahl og
Gordon

Ad 21 � Ansættelsesudvalg til
servicechef på Vagtbureauet
Stine Sloth, Gordon Jehu og Anders Toft er i
ansættelsesudvalget.

Ad22 - Eventuelt
Der er konstituerende HB-møde d. 18. november
1999.

Det tilstræbes at TR/SR-gruppens sammensætning
repræsenterer alle FADL KKF’s medlemmer, dvs.
medlemmer med stor og lille vagterfaring, fase 1 og
fase 2.  Det vil være ønskeligt at gruppen kan sam-
mensættes, så den afspejler et bredt udsnit af FADL’s
medlemmer.

Stillingerne besættes for ét år ad gangen, hvorefter
stillingerne slås op igen, men man kan søge “sin egen
stilling”, på lige fod med andre ansøgere.

Gruppen mødes cirka en gang hver anden måned un-
der hyggelige former, hvor vi samler op på de for-
skellige sager. Tillidsrepræsentanterne deltager i
disciplinær- og indsuppleringssamtaler. Ved fælles
aflastning sørger vi for at arbejdet tilrettelægges så
det ikke ligger i eksamensperioder.
For sikkerhedsrepræsentantens arbejde henvises til
stillingsbeskrivelse for sikkerhedsrepræsentant for
FADL, Københavns Kredsforening, som kan rekvire-
res fra sekretariatet.

Krav:
Der kræves ingen specielle forudsætninger. Du behø-
ver således ikke have været ansat på Rigets kardio-
logiske afdeling eller deltaget i LO´s pamperleder-
kursus for viderekommende. De eneste krav er, at
du:
· er medlem af KKF
· har godkendt SPV-kursus
· ikke er valgt til KKR eller ansat i anden

funktion i FADL
· sætter dig ind i FADL KKF’s vedtægter og

instrukserne for Københavns Vagtbureau
· har interesse for foreningsarbejde og hvis

du vil være sikkerhedsrepræsentant har in
teresse for arbejdsmiljø

Aflønning:
Den enkelte tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
aflønnes med forberedelsestid + VT-grundtimeløn for
opgavens varighed. Der ydes naturligvis telefontilskud
og FADL dækker også udgifter til transport m.v.

Ansøgning:
Hvis noget i denne ansøgning interesserer dig, så søg
straks eller ring til en af tillidsrepræsentanterne. Vi
er:
Bue: 35392666-159
Nynne: 33939002
Steen: 35383505
Ulrik: 35261545-566

Ansøgning sendes til :
FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet

Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for
tillidsrepræsentantordningen hentes samme sted.

Ansøgningsfrist: 16. februar 2000

På vegne af FADL, KKF,
Tillidsrepræsentantgruppen

FADL
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ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:
Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og  fra
13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse –
du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
kan man også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så  husk,
at give os besked enten pr. brev eller telefon.    Hil-
sen   VB

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henvendelse
fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at ringe
mellem 12.00 og 13.00.

SKATTEKORT.
Husk at aflevere skattekort for år 2000.
Har vi ikke et nyt skattekort for år
2000, skal vi trække 60 % i skat uden
fradrag. Sådan er de skattemæssige
regler.

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN & SERVICECHEFEN
Så er semesteret i gang igen. På vagtbureauet er
Lars Vadstup holdt op – vi ønsker ham det bedste
fremover og siger samtidig velkommen til Gitte
Lindegaard-Hjorth, som er tiltrådt den nye stilling
som sercicechef på Vagtbureauet i januar.

NYT, NYT - DAGLIG TRÆFFETID:

Caroline:
Mandag og onsdag 14.00 til 16.00
Gitte:
Tirsdag, torsdag og fredag 11.00 til 12.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Tele-
fonnummeret er stadig 35 24 54 04.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen 24/1-2000 � 30/1-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 8 10 8 11 15 23 14 89
07-15
udækket 0 0 0  0 0 6 1 7 8
15-23
bestilt 19 16 18 16 21 13 18 121
15-23
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 22 11 21 17 22 18 16 127
23-07
udækket 1 0 0 0 0 0 4 5 4
ialt
bestilt 49 37 47 44 58 54 48 337
ialt
udækket 1 0 0 0 0 6 5 12 4
dæknings % 97 100 100 100 100 88 89

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 24/1-2000 � 30/1-2000

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2 2 1 1 1 0 1
Arbl. Vagter 6 7 5 4 4 2 2 30
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen “ledige hold”,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der
i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/
servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt
muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan stadig skrive til os på følgende e-mail adresse:
cm@fadl.dk.
Ved først givne lejlighed vil der blive etableret endnu
en e-mail adresse. Mere om dette senere.

Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du såle-
des fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er
specialsyet til netop dine ønsker. Adressen er
www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen
Caroline Møller
Vagtchef
Gitte Lindegaard-Hjorth
Servicechef

EKG � KURSUS
Efterårets kurser i basal EKG
diagnostik (for alle FadL-medlemmer):

Formål: At give en basal indførelse i diagnostik
af elektrokardiografi (EKG), hvor der primært
vil blive lagt vægt på det deskriptive.
Målgruppe: Medicinstuderende uden forudgående
kundskaber i EKG diagnostik.
Kurset henvender sig primært til studerende på fase
2 og slutningen af fase 1, da kurset forud-
sætter en adækvat forståelse af hjerte-kredsløb.
Beskrivelse: Kurset vil blive afholdt som fem ses-
sioner á to timer; første time som forelæsning,
så 10 min. pause og anden time som praktisk
øvelse.

Kursusoversigt:
1. lektion:
Alment om EKG: Det normale EKG. Hypertrofi.
Sinusrytme. Alment om arytmier. Alment om
blok. Ekstrasystoler. Eskapade. Parasystoli.

2. lektion:
Blok: AV-blok. SA-blok og sinusarrest. Grenblok
og fasikelblok.
3. lektion:
Takykardier: Sinustakykardi. Atriel takykardi.
AV-nodal takykardi.Atrieflagren, Atrieflimren.
Ventrikulær takykardi. Ventrikelflimren. WPW.
4.lektion:
EKG-fund ved iskæmisk hjertesygdom og AMI i 12-
aflednings EKG.
5. lektion:
Afsluttende EKG-quiz med repetition.

Pris: Gratis for FadL-medlemmer.

Datoer:
Hold A  kl.16-18:  d.21., 22., 29/2 og 6., 7/3 -2000.
Hold B  kl.18-20:  d.21., 22., 29/2 og 6., 7/3-2000.
Hold C  kl.16-18:  d.24.og 28/2, den 15.og 20/3 og kl.
17-19 den 23/3-2000.
Hold D  kl.18-20:  d.24. og 28/2, 15. og 20/3 og kl. 19-
21 den 23/3-2000.
Hold E  kl.16-18:  d.24. og 28/2, 15. og 20/3 og kl. 17-
19 den 23/3-2000
Hold F  kl.18-20:  d.24. og 28/2, 15. og 20/3 og kl. 19-
21 den 23/3-2000

Undervisere: Jakob Lykke og Jon Peiter Saunte.

Ansøgning:
På nedenstående slip senest tirsdag den 15. fe-
bruar  kl.12.00 til Vagtbureauet,Blegdamsvej 4.

Ansøgning om kursus i
basal EKG-diagnostik:
Holdønske  (prioriteres med
1, 2, 3 osv.)

A ____ B ____

C ____ D ____

E ____ F ____

Navn:______________________________________

Cpr.nr.:__________________________

Adresse:____________________________________

post.nr./
by:_______________________

Tlf.nr.:____________________________________

seme-
ster:_________________________

VAGTBUREAUET
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SPV-FLYVERHOLD 1502
SØGER SØGER 6 NYE
MEDLEMMER
Holdet arbejder hovedsagelig på psyk-afdelinger
og vi arbejder både i dag, aften og nattevagter.
Når holdet ikke er i arbejde dækker vi alminde-
lige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.

Krav:  Du skal kunne tage min. 4 vagter hver
måned, have haft min. 300 SPV-vagter (gerne
med god psyk-erfaring).

Ansøgere der kan tage dagvagter vil blive fore-
trukket.

Yderligere information fås ved henvendelse til
Rasmus Pørksen, tlf. 26 71 62 12.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 9. februar 2000 kl.
12.00 til VB.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND SØGER 1 NY VENTILATØR
Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der har sølvkanyle og
jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.  Af og
til dækker vi desuden aftenvagter.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/video

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et år, gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5 vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger drengen som
han udvikler sig, så du skal kunne svømme, cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det er ikke
tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20 minutters gå tur). Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Kim  ( 32 57 31 18

Ansøgningsfrist: Onsdag den 9.febr. 2000 kl. 12.00 på vagtbureauet.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
SØGER
2 nye dialyseassistenter

Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at
arbejde i den akutte hæmodialyse på afsnit
2133. Arbejdet består i at dialysere akutte
såvel som kroniske dialyse-patienter og alt
hvad dertil hører – overvågning af pt., an-
læggelse af fistelnåle, IV-medicinering, blod-
prøvetagning, EKG, stuegang med læge osv.

Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt ar-
bejder vi på lige fod med afdelingens sygeplejer-
sker. Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter
og efterfølgende skal du kunne tage 10 vagter
om måneden, men da vi har dispensation til at
tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke noget
problem.
På afdelingens laboratorium foregår en del forsk-
ning og der er gode muligheder for at skrive
OSVAL.

Vi tilbyder
- et alsidigt job
- 7½ timers vagter i dag- og aftentimer

(ingen nattevagter)
- flere studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- GOD LØN
- at blive en haj til at stikke
- masser af relevant klinisk erfaring

hvis du
- er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi

indenfor 1 år
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min 10 vagter pr. måned
- er sød, rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Lasse
Steen Ravn, tlf. 39 27 25 92

Ansøgningsfrist: Fredag den 4. februar 2000
kl.12.00 på VB

Ansættelsessamtaler: Onsdag den 9. februar
2000 på afdelingen.

Efterfølgende planlægger vi marts måned på hold-
møde lørdag den 19. februar 2000 kl.19.00.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101
søger 1 erfaren ventilatør
til besættelse af stilling som Kardiologisk
assistent.

Vi er 15 unge medicinstuderende, der indgår som
fast personale på medicinsk afdeling B. Holdet
har to funktioner: En ventilatør- og en obs=er-
del.

Stillingen som kardiologisk assistent:
 Obs-ernes (de kardiologiske assistenters) arbejds-
område udgøres primært af:
$ Kontinuerlig EKG-overvågning
$ Arytmidiagnostik i 1 aflednings-,

12 aflednings- og oesophagus-EKG
$ Aktiv deltagelse i avanceret

genoplivning

For at komme i betragtning er du:
$ Færdig med fase 1
$ Ventilatør med fagligt engagement og

mindst 150 VT-timer, gerne med
tidligere intensiverfaring.

$ Kunne tage gennemsnittet af antal vag-
ter (forventeligt 10 vagter/md), også i
eksamensmånederne

$ Indstillet på at blive på holdet med det
pågældende vagtgennemsnit til mindst
januar 2001

$ Indstillet på, at hold 4101 gør krav på
dit fulde engagement, hvorfor du som
obs=er ikke må være på andre hold.

$ Fleksibel med hensyn til vagtlægning

Vi kan tilbyde:
$ Intensivt oplæringsprogram i tolkning

af EKG=et.
$ Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 be-

talte nattevagter samt 8 betalte aften-
vagter, men arbejdet derefter skal også
betragtes som betalt indlæring af cen-
trale kliniske redskaber.

$ Et spændende arbejde og god uddan-
nelse på en velfungerende og hyggelig
intensiv afdeling.

Af både ventilatører og kardiologiske assisten-
ter forventer vi at man er ansvarsbevidst og
parat til at indgå som et dynamisk input til vores
yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: mandag, d. 14/2-2000 kl. 12.00
på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler sna-
rest herefter.
Første holdmøde vil være mandag d. 21. februar.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Mark
Aplin Frederiksen på tlf. 82320361 el. 35452875

VENTILER - SE HER!
Intensiv Hold 4402 mangler 3
nye til indsupplering i marts og
april måned.

Vagt krav er 6 vagter pr. måned.

Permanenthold 4402, på thoraxkirurgisk inten-
siv RH, søger 3 nye ventiler indsuppleret.
Vi er i øjeblikket 17 på holdet, 4 kvinder og 13
mænd, men 3 af os holder op de næste par måne-
der, pga. barsel og næsten afsluttet studie.
Vagterne ligger på hverdage som aften- og nat-
tevagter, samt lørdag og søndag, hvor vi dækker
dag- , aften- og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede pa-
tienter fra neonatale hjerteoperede over corcnar
by-pass,  klassisk thoraxkirurgiske patienter til
hjerte- lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt  og  selvstændigt og der
arbejdes tæt sammen med afdelingens øvrige
personale, et samarbejde, som gensidigt er me-
get værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at
deltage i afdelingens interne undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den alminde-
lige patientovervågning, mulighed for at over-
være operationer, m.m.

For at komme på holdet skal du: ·
Have 400 SPV-timer, 400 VT-timer.

· Tage ca. 6 vagter pr. måned (alle årets
måneder) i et år. Efter et år vil der
være mulighed for at gå ”på pension”.

· Have bestået Fase 1.

Oplæring i afdelingen:
· 4 følgevagter; alle er aflønnede.

Der bliver afholdt ansættelsessamtaler, og
vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nys-
gerrig og vil høre mere om hold 4402, er du
velkommen til at kontakte holdleder Lamia
Bada på tlf.: 33919342.
Ansøgningsfrist:  Er den 3. feb. Kl. 12.00 for
indsupplering i marts, og den 2. marts Kl. 12.00
for indsupplering i april . Ansøgningsblanket fås
på VB

VAGTBUREAUET



19

IMCC
GRØNLANDSOPHOLD
SOMMEREN 2000

Så er det atter tid for rejselystne medicinstuderende
at overveje muligheden for et klinisk ophold i Grøn-
land,
arrangeret af IMCC.

OPHOLDET
Et klinisk ophold i Grønland er af en måneds varig-
hed og kan i år foregå på de nedenfor listede syge-
huse.
Da de grønlandske sygehuse generelt er små, er der
ofte kun plads til én, evt. 2 studerende pr. måned.
Længere ophold kan dog arrangeres, såfremt der er
ledige pladser.

NB! Opholdet er forhåndsgodkendt som valgfrit
klinisk ophold (VKO).

Følgende sygehuse tilbyder kliniske ophold i somme-
ren 2000:

* Såfremt der kommer 2 afsted i denne periode, skal
de påregne at bo sammen.
** Såfremt sygehusets indkvarteringsmuligheder ikke
er besat til anden side.

KRAV
Du skal have bestået farmakologi og mikrobiologi
samt klinik på medicinsk og kirurgisk afdeling før
afrejsen.

Du er dog altid velkommen til at forsøge igen; det
sker, at enkelte ansøgere springer fra før den ende-
lige tilmelding.

Ved din tilmelding forpligter du dig desuden
til:
1) At skrive en rapport om dit ophold, som indgår i
Grønlandsgruppens informationsmappe. Herfor du
belønnes med 50 kr.
2) At deltage aktivt i Grønlandsgruppen i den føl-
gende sæson.

PRIS
Ved endelig tilmelding betales et administrations-
gebyr på 600 kr. til IMCC.
Kost og/eller logi under opholdet dækkes i mange
tilfælde af de grønlandske sygehuse - se skemaet
ovenfor.
Rejseomkostningerne skal du selv dække, evt. ved
hjælp af legater. Husk at søge legater i god tid.
Priser kan oplyses på de fleste rejsebureauer, f.eks.
Grønlands Rejsebureau i København.

Til slut en varm anbefaling af et Grønlands-
ophold!
Et klinisk ophold i Grønland er en enestående mulig-
hed for at kombinere faglige udfordringer med beta-
gende naturoplevelser.

Er du interesseret og/eller ønsker yderligere oplys-
ninger, er du velkommen til at kontakte underteg-
nede eller henvende dig på dit lokale IMCC-kontor,
hvor der tillige findes inspirerende rapporter fra stu-
derende, der har været på et klinisk ophold i Grøn-
land.

Der findes desuden en folder om Grønlandsophold for
sommeren 2000

      - hent den på IMCC-kontoret sammen med
ansøgningsskemaet!

AJUNGILAK

Grønlandsgruppen, IMCC:

Rikke B. Dalby (Århus)
Marianne A. Boje (København)

Tlf. 86 101198
Tlf. 35 857785

E-mail: u950581@svfedb.au.dk
E-mail: maboje@mdb.ku.dk

Besøg desuden IMCC’s hjemmeside:
http://www.imcc.dk/groenland
http://www.imcc.dk/aarhus/Groenland

TILMELDING
For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøg-
ningsskema med oplysninger om by (prioriteret) og
periode, og aflevere/sende/faxe det til IMCC-konto-
ret i Århus.

Ansøgningsskemaet kan hentes på/udenfor dit
lokale IMCC-kontor!

Tilmelding kan ske fra og med mandag d. 14. februar
og frem til onsdag d. 22. februar.

Tilmeldingen sker efter “først til mølle”-princippet
fra ovennævnte dato.
Datoen for afsendelsen til Århus gælder som
tilmeldingsdato. Ansøgninger modtaget før mandag
d. 14. februar vil blive registreret som modtaget d.
14. februar.
Ved flere tilmeldte på samme tid, vil fordeling ske
efter lodtrækning.

Når pladserne er fordelte,
modtager du en bekræf-
telse på dit ophold med
oplysninger om bestem-
melsessted og periode.
I hvor høj grad, dine øn-
sker er opfyldte, afhænger
af fleksibiliteten i dine prio-
riteringer og selvfølgelig
din plads i ansøgnings-
rækken.
Du tilmelder dig herefter
endeligt ved indbetaling af
et administrationsgebyr på
600 kr. til IMCC.
Denne tilmelding er bin-
dende.
Ansøgere, som ikke får til-
delt en plads, vil modtage
skriftlig besked herom.

De bedste chancer for at få
tildelt et ophold er i maj,
juni og september.
Mange ønsker at rejse sam-
men to og to. Dette kan
kun lade sig gøre i begræn-
set omfang, da de grønland-
ske sygehuse generelt er
små og lægeantallet lille.
Husk at anføre, om du/I
ønsker at rejse alene eller

parvis, og hvis sidstnævnte ikke kan opfyldes, om du/
I da vil rejse alene.

Til slut skal der mindes om, at tilmeldingsfristen er
kort, og at der som regel er mange ansøgere - mange
flere end der er pladser til, hvorfor du må være
forberedt på et afslag.

ÅRETS FØRSTE
IMCC-MØDE
Er du �gammel� IMCC´er
Eller blot interesseret
Så kom til årets første møde

ONSDAG D. 2. FEBRUAR
KL. 19.30
I  FaDLs mødelokale (1.2.7a)

Gratis kaffe til de første 30 fremmødte!!!

Bliv aktiv i din studietid
- bliv i IMCC´er

DAGSORDEN:
1) Formalia
2) Nyt fra lokalformandinden

i) Stud.Med.
ii) DUF
iii) Årsberetningen

3) Nyt fra kassereren
i) Hvordan ser økonomien ud?

4) Nyt fra landsformanden
i) Rejseforsikringer

5) Hvordan skaffer vi nye aktive?
6) Bedre IMCC sammenhold på tværs af grupperne!
7) Forårets møder:

i) Forårsmøde i Kbh d. 17.-19. marts
   VI SKAL ARRANGERE!!!
ii) EOM i Finland d. 3.-8. marts
iii) Nordisk møde på Island d. 30.-2. marts/
     april

8) Nyt fra IFMSA ( den internationale paraplyorga-
nisation )
9) Evt.

INDRE ORGANER
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RUSVEJLEDNING 2000
Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten
er forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig,
sneglet sig afsted, som om hver dag var den 1.
januar, som om hver time var en uforberedt ek-
samination i diencephalon og regio cruralis
posterior..!! 5 måneder uden rusvejledning. Ikke
godt nok.!!

Igen i år skal vi bruge de 90 allerbedste rus-
vejledere, som studiet kan opdrive. Intet min-
dre!!!
Og hvad skal disse 90 supermænd og
wonderwomen så kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende
at der er nogle talenter, som rusvejledere behø-
ver for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke :
- at kunne spille tohændigt rumsterstang (et ær-
værdigt gøglerinstrument) mens man reciterer
døveudgaven af ”HMS Pinafore”
- at finde på 6 nye banebrydende oplæg
egenhændigt....om dagen
- at være officer fra jægerkorpset, så man kan
styre de skrigende masser

Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet. En socialt
dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og
en rustur totalt
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbej-
det, både på seminarer og på rustur. Alt for
mange laver den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august på rus-
vejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tål-
modighed og lyst til at lave oplæg

Lad være med at melde dig bare
fordi din kæreste eller dine venner
gør det.

Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer,
17-19/3 og 14-16/4, ugeseminar 11-18/8, samt
rustur 25/8-1/9 (ugen inden fase I-semesterstart).
Herudover holder de enkelte grupper og under-
grupper en del møder gennem forløbet.
Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmø-
der, hvor det er obligatorisk at man møder frem
til et af dem. Herefter vil der være aktiv tilmel-
ding, når den enkelte har fundet ud af om ved-
kommende magter at leve op til de hårde krav.
Møder og tilmelding ligger som følger:

Informationsmøder:
Onsdag den 9/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Torsdag den 10/2 kl. 16.30 i studenterklubben
Tirsdag den 15/2 kl. 16.30 i kantinen.

Tilmelding:
Torsdag den 17/2 kl. 15-17 i kantinen
Fredag den 18/2 kl. 15-18 i kantinen
Tirsdag den 22/2 kl. 14-17 i studenterklubben.

NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der
kommer for sent, både til infomøder og til-
melding.

Det indledende stormøde, hvor man møder sin
gruppe, finder sted onsdag den 23/2 kl. 20.00 i
studenterklubben.

Kom glad, kom frisk, jiggy-jiggy !!! M.V.H.
Overvintringsgruppen.

VINTERRUSTUR 2000
Fra OG´s respirator skal der lyde et stort tak for
turen til alle vinternussere der var med, samt
held og lykke med studiestarten.
Hvis nogen ligger inde med diverse effekter så-
som tøj, CDére, rekvisitter, soveposer, m.m.,
som ikke er jeres egne, så kan det afleveres til
jeres tutor eller til en af vejlederne i klubben.

OG-møde:
OG mødes til første informationsmøde onsdag
den 9/2 kl. 16.30.

FILMVALG.
Filmklubben P8’n er en filmklub for

medicinstuderende med venner, vi
viser film hver torsdag klokken 20.00

i klubben. Du kan være aktivt medlem
af filmklubben, og på denne måde få lov

til at bestemme, hvilke film, der vises i
løbet af semesteret. Alle kan blive aktive

medlemmer, bare mød op til planlægningsmødet.
Det er nu tid til planlægning dette semesters
film til fremvisning i filmklubben P8´n. Vi sam-
les derfor til planlægningsmøde torsdag d. 10.
Februar klokken 16.00 i klubben.
Alle er velkomne, så hvis du vil have indflydelse
på hvilke film der skal vises dette forår, så mød
op.
Igen i år skal filmene vælges ud fra følgende
kategorier:

1. Blockbuster
2. Europæisk film
3. Dansk film
4. Nordisk film
5. Klassiker (16 mm)
6. Temaaften (2 forvisninger)

Willy er ikke med kokosmælk!
Kris
P8´n

GRUPPEN FOR
INTEGRERET
MEDICIN, GIM
Semesterets første møde bliver
onsdag d. 2. februar, hvor både
stort og småt er sat på dagsor-
denen.  Mødet vil foregå i lo-
kale 9.2.3., og starter kl 16.00 (og varer til om-
kring 17.45)
Et stort velkommen skal lyde til alle nystartede
stud.med´er.! Vel mødt.

PRAKTIKANT
I TROPERNE
(PIT)
Går du med tanken om at
holde semesterfri i efteråret
og ikke rigtig ved,
hvad du skal bruge tiden til, så er dette måske
noget for dig.
Vi sender medicinstuderende, der har bestået
Farma og Mikro til hospitaler
i Afrika, Indien eller Sydamerika på ophold af 3
- 6 måneders varighed.
Opholdet karakteriseres som et udviddet klinik-
ophold, hvor du selvfølgelig
vil komme til at stifte bekendtskab med de trope-
medicinske sygdomme, og se
hvordan et hospital i den tredje verden fungerer.
Der er stadigvæk mulighed for at komme til
Indien og Sydamerika til
efteråret 2000. I Indien har vi kontakt til 4 ho-
spitaler, hvoraf 3 ligger i
den nordlige del af landet, og det sidste ligger i
syd i nærheden af
Bangalore. For Sydamerikas vedkommende har
vi kontakt til 2 hospitaler i
Montevideo (Uruguay), hvoraf det ene er et bør-
nehospital.

Hvis du ikke lige kan overskue at rejse allerede
til efteråret, så er du
velkommen til at søge om et ophold til foråret.
Hold derfor øje med vores
annoncer i kommende MOK.
Er du interesseret i at komme ud at rejse og/
eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til Christina på tlf.
35353945.

STUDERENDES
ANÆSTESIOLOGISKE OG
TRAUMATOLOGISKE
SELSKAB

mødes igen efter ferien. Vi starter med et møde
onsdag d. 2. februar 2000 klokken 1600
på Panum - se stedet på opslagstavlen ved
F.A.D.L.. Her samles vi og planlægger kommende
arrangementer.
I foråret er der allerede planlagt flere foredrag,
startende onsdag d. 23. februar 2000 klokken
1600
i Aud. E i Teilumbygningen (indgang ved LKF)
med et foredrag om thoraxkirurgi. Senere vil
der være
foredrag om akut abdomen- og neurokirurgi, samt
om den koordinerende læges rolle ved katastro-
fer.
For tidspunkter og steder, se MOK senere.
For medlemmer er det også muligt at deltage i
ATLS og TraumeTeamsTræning som observatø-
rer.

Foreningen er for alle medicinstuderende og det
koster kr. 30,-/semester at være med. Er man
medlem kan
man deltage i alle ovennævnte aktiviteter gratis
(dog ikke ATLS).

Besøg også vores hjemmeside på:
http://www.studmed.ku.dk/sats/

Med venlig hilsen

SATS

REVY � REVY � REVY � REVY
Så er Medicinerrevy 2000 ved at være på banen
igen. Vi er stolte af at kunne præsentere

Den Synlige Ende.

Vi spiller:
Onsdag den 16/2 klokken 20:00
Torsdag den 17/2 klokken 16:00 og 20:00
Fredag den 18/2 klokken 16:00 og 20:00
Lørdag den 19/2 klokken 15:00 og 20:00

Billetterne koster 50 kroner og sælges tirsdag
den 8/2 fra klokken 17:00 i Studenterklubben.
Resterende billetter sælges onsdag den 9/2 lige-
ledes fra klokken 17:00.
Bemærk: der sælges højst 5 billetter pr. person!

På gensyn!
REVY – REVY – REVY – REVY – REVY - REVY

INDRE ORGANER
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JEG GI�R EN OMGANG,
HVIS DU GI�R TO�

Husgruppen byder velkommen til nye
& gamle kunder og vil så lige rydde
et par misforståelser af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en fyrstelig
hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler
vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger og
toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt
barpersonale er ULØNNET. Det er derfor en øl
koster 7 kr. og ikke 23 kr.
2) Husgruppen har en aftale med både ISS
og Jydsk Rengøring, der pænt kommer og gør
rent både til hverdag og efter fester.
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder
Husgruppen selv op, selvom flere af dem unægte-
lig ligner den gulvklud, de selv går og skubber
rundt på sådan en søndag formiddag efter en
semesterstartsfest.
3) De tomme flasker flyver selv op i baren og
ned i kasserne.
Nej, sådan sker kun i David Copperfields trylle-
show. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad
tage jeres flasker, kopper, glas og askebægre
med op i baren. Faktisk er det et minimumskrav
til brugerne af Studenterklubben. Dette kaldes
SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden,
og det er slet ikke så dumt endda.
4) Husgruppen bruger kun proffessionelle
dørmænd til festerne. Derfor er det tilladt
at svine dem til. Det er jo det de er der for.
Nope. Husguppen står selv i dør til festerne.
Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester
er jeres studiekammerater, og ikke en eller an-
den hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.
5) Studenterklubbens overskud ryger lige i
lommen på bestyrelsen.
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til
studentersociale formål, f.eks til basisgrupperne
på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe
studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Hus-
gruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive
fra alle semestre ( ja, selv enkelte odonter har
sneget sig ind i vores midte) som mødes hver
mandag kl. 16, hvor vi diskuterer løst og fast om
klubbens virke, der i blandt uddeling af bartjan-
ser. Alle kan møde op og se hvordan tingene
fungerer og evt. komme med ris eller ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG
FREMMEST VORES ALLESAMMENS OASE.
KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM
DEN, OG HJÆLP OS MED AT HOLDE DEN
PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUN-
DER ELLER HUSGRUP-PEMEDLEMMER,
LØBER SUR I DET.
De kærligste hilsener Husgruppen

INTRODUKTIONSMØDE
-om Husgruppen og
Studenterklubben
Er du interesseret så mød op mandag den 7/2 kl.
15 i Klubben.
Alle er velkomne!
På vegne af introgruppen
Luise og Anja.

SEMESTERSTARTS-
FEST LØRDAG 26/2-
2000
Billetsalg tirsdag d. 22/2 &
torsdag d.24/2, begge dage
klokken 16.00.
Salg kun mod forevisning af studiekort, kun salg
til medicinstuderende og kun en billet pr.person.
Der bliver desværre ingen salg til vinterstartere.
HUSK INGEN ADGANG UDEN BILLET.

TUTOR NEWS
Kære alle Tutorer, så er det næste semester
kommet i gang og det er tid til at mødes.

VINTER TUTORER!
Vi mødes i klubben allerede på Torsdag den 3.
februar klokken 17.00 i Studenterklubben. Det
næste møde er allerede på tirsdag i næste uge
ligeledes klokken 17.00.
Desuden skal i huske det obligatoriske studie-
teknikkursus, der afholdes fredag den 11. fe-
bruar 18-21 og lørdag den 12. februar 12-15.

SOMMER TUTORER!
Vi mødes næste gang torsdag den 10. februar
klokken 17.00 i klubben.

Hilsen
Gordon

SOM FÆ BLANDT
FÅR: JUL ´99 I NEW
ZEALAND.
Disciplinen: „At tale om vejret“ optager i Danmark
en særlig plads i konversationskunsten. Indtil nu har
jeg vel accepteret dette som en del af min kulturarv,
og ind i mellem prist mig lykkelig for at kunne redde
pinlige, tavse situationer ved at kommentere vejrli-
get. Jeg har aldrig tidligere filosoferet dybere over
grundene til vores store fixering på Danmarks egent-
lig ret forudsigelige vejr. Men så rejste jeg i decem-
ber måned til New Zealand.

Til det ca.1600 km lange land, der ligger lige hvor to
kontinentalplader ligger og skurer mod hinanden. De
3,5 mio. indbyggere (eller de 70 mio. får...) taler
aldrig om vejret, på trods af at begivenheder som
jordskælv, vulkanudbrud og orkaner forekommer tem-
melig ofte. Jeg oplevede, at det er hverdagskost, at
vejret skifter fra den ene yderlighed til den anden
flere gange om dagen, så der er ingen pointe i at
prøve at forudse vejrudsigten, endsige planlægge ef-
ter denne. Som indbygger i et land, der sætter en
ære i at have et særskilt program til vejrudsigten,
krævede dette, ligesom sproget en vis tilvænning.
New zealanders er venlige og åbne mennesker, som
er stolte af at kunne vise deres land frem; men hvor
gerne man end ville forstå alle de gamle myter fra
før europæerne invaderede landet i 1600-tallet, så
opstår der nemt misforståelser, når de fleste a’er
udtales som e’er. Jeg vil nærmest, på trods af faren
for at fornærme nogen, betegne den new zealandske
accent, som den fynske version af engelsk, meget
charmerende.

Min kæreste og jeg tog på 3 længere vandrerture,
der lå i vidt forskelligt terræn. Dette, må for mig at
se, være den ideelle måde at opleve New Zealand på;
det var for mig noget helt særligt at stå på en bjerg-
top og kunne skue ud over landskaber, beliggende så
mange km væk. Jeg oplevede, at der stadig findes
uberørte og uendelige stille steder rundt om i ver-
den, langt væk fra det så kvalmende turist-inferno,
som også findes i New Zealand. For er man til hals-
brækkende aktiviteter som bungyjumping, fald-
skærmsudspring, riverrafting, havkayaksejlads etc.,
så er New Zealand også leveringsdygtig. Julen gjorde
vi ikke det store ud af, lidt risengrød lavede vi dog af
sentimentale årsager; det var altoverskyggende, at
vores eksil iført vandrerstøvler og rygsæk, fjernede
os langt væk fra decembers hektiske julehysteri og
vinterdepression.

New Zealand har så meget at byde på: bjerge, regn-
skove, gletchere, geysere, vulkaner, marker, fjorde,
søer, bounty-sandstrande, at det ville være omsonst
at kaste sig ud i en detaljeret rejsebeskrivelse af
mine 5 ugers ferie. Et land med en mangfoldighed,
som var lande som Norge, Canada, England, Island
samlet i ét, skal opleves og indleves.

MOKred/Anja

SÅ SKER DET -
ÅRETS FØRSTE...

LAAAAAAAAAAANGE
FREDAGSBAR I

KLUBBEN
VI HOLDER VANEN

TRO ÅBENT TIL
KL. 24.00

... og så sælger vi
2 Julebryg

til kun kr. 15,-

INDRE ORGANER & REJSEBREV
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Kære kommende kollega.

Nedenstående indlæg har været trykt i Ugeskrift for
Læger nr. 4/2000, og der er givet tilladelse til, at det
kan blive bragt i MOK, OBS og Acuta.

 Vi er en gruppe af læger i slutningen af turnus-
uddannelsen, der har sat sig sammen og forfattet
dette indlæg, fordi vi har fået nok.

 Vi kender hinanden fra studiet og fra de returndays
vi har været så heldige at have deltaget i under
opholdet i almen praksis. Da der på et af disse kurser
en dag blev lagt op til diskussion om lægers arbejds-
forhold, sprang der en bombe i lokalet. Alle kunne
fortælle – ofte flere – til tider groteske historier fra
deres hospitalsturnus, omhandlende dårlige forhold
vedrørende arbejdspres, arbejdsmiljø, uddannelse og
patientbehandling.

 Nu er det jo ikke ligefrem, fordi der er noget nyt og
skelsættende i dette. Desværre. Det fremgår blandt
andet af diverse undersøgelser vedrørende lægers
arbejdsforhold og generelle helbred, der i øjeblikket
offentliggøres. Konklusionerne er ikke overraskende
– vi er mange der er fælles om de alt for mange
dårlige oplevelser, men det føles ikke sådan. Og
det er netop vores motivation for denne skrivelse.

 Hvorfor finder vi os i de dårlige arbejdsforhold?
Hvorfor gør vi ikke noget? Hvordan kan det være, at
der så mange steder ses stort på selv overenskomst-
sikrede og uddannelses-bekendtgjorte rettigheder,
uden der bliver grebet ind?

 Lad os tage et eksempel. Er det ikke tankevæk-
kende at så mange kollegaer ikke får noget at spise
på deres vagter, enten fordi de på grund af travlhed
ikke kan nå det, eller simpelthen fordi kantinen kun
er åben i 2-3 timer ved middagstid. Hvordan mon
medarbejdere på andre større virksomheder i Dan-
mark ville reagere på sådanne forhold? Hvordan vil
jeg have det som patient, når jeg klokken 7 om mor-
genen køres ind på en skadestue med AMI og modta-
ges af en læge, der er umådelig træt fordi han har
været vågen de sidste 17 timer, hvor han har set 30
patienter, indlagt knap halvdelen, kun holdt enkelte
5-10 minutters pauser, er enormt nervøs, fordi det
kun er 2. gang lægen står med en patient med bryst-
smerter,  fordi der kun var afsat 1 superviseret dag i
skadestuen under den 3 dages lange introduktion til
medicinsk afdeling. Og så har lægen oven i hatten
ikke spist de sidste 12 timer fordi kantinen kun er
åben i dagtiden, og han ikke nåede at få mad med fra
pizzariaet, da de andre bestilte. Som forfatteren og
digteren Dan Turell sikkert ville have udtrykt det:
”en dag så bli´r der bare FOR MEGET”

 Listen over overenskomstsikrede rettigheder, der
dagligt overtrædes, er lang. Det vi undrer os over er
at forholdene har fået lov til at køre så langt ud, at
de nu i visse situationer er fuldstændig vanvittige.

 Til det hører nødvendigvis spørgsmålet om, hvem
der egentlig er ansvarlig. Er der tale om et person-
ligt ansvar, der ikke tages alvorligt, er det tillids-
mænd/kvinderne og fagforeningen, der sover i timen;
er det afdelingsledelsen, der unddrager sig ansvaret?

 Vi har kikket os selv lidt efter i kortene for at
komme nærmere ind på, hvordan vi selv taklede de
problemer, vi stødte på i vores hospitalsturnus. Det
er nedslående. Blandt årsagerne til ikke at handle
lød:
- arbejdspresset var så overvældende, at jeg

simpelthen ikke kunne finde tid eller over-
skud.

- jeg havde altid hylet, når der var
reservelægerådsmøde, og der kom aldrig ret
mange alligevel.

- Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle henvende
mig til og aner ikke, hvad fagforeningen
egentlig gør for mig på det område.

- Af karrierehensyn turde jeg ikke gå alene
til afdelingsledelsen med mine krav, selvom
de var mere end rimelige.

- Jeg forsøgte at gå til afdelingsledelsen, men
blev spist af med en oprykning til mellem-
vagt.

  Som vi ser det, er fællesnævneren at vi har følt os
alene med problemerne. Hvor er det ærgerligt at vi
ikke har en større tradition for at gå på barrikaderne
for sikring af rettigheder og forbedring af arbejdsvil-
kår, som er en selvfølgelighed på så mange andre
arbejdspladser og fagforbund her i landet. Vi laver
videnskabelige undersøgelser, der bekræfter vores
klare anelser, men konsekvenserne halter efter. Man
skulle ellers mene, at vi med den store lægemangel,
der eksisterer i øjeblikket, skulle have rigeligt med
muligheder for, selv med simple pressionsmidler, at
opnå forbedringer på alle fronter. Selv uden en mangel-
tilstand, er vi i en position hvor vi kan lægge et
fornuftigt pres på relevante instanser, men det sker
meget sjældent.

   Vi synes ikke vi kan være bekendt overfor os selv,
eller den kommende generation af læger, at det for-
sat skal være reglen frem for undtagelsen, at
arbejdsforholdene for yngre læger er så ringe. Vi har
derfor nedsat denne gruppe. Vi vil gerne skabe en
mere synlig debat, gerne i Ugeskrift for læger. En-
kelte af gruppens medlemmer har skrevet indlæg om
egne oplevelser. De skulle gerne være med til at
puste til ilden. Efter vores mening er en af fald-
gruberne ved den hidtidige debat, at der ofte kræves
personligt fremmøde ved forskellige arrangementer,
hvilket besværliggør ellers fornuftige initiativer.
Derfor har vi som udgangspunkt oprettet en hjemme-
side, hvor det er muligt nemt at komme med debat-
indlæg og læse andres indlæg.

  Vi vil gerne finde ud af hvad du mener er vejen frem
til forbedring, og evt. hvad du har gjort. Vi har bl.a.
snakket om returndays på hospitalsturnus, mere syn-
lig fagforening m.m. På hjemmesiden har vi oprettet
en afstemning om Månedens Bedste Afdeling i håb
om at det kan højne motivationen. Men det er kun
den spæde start. Så skriv til os eller skriv til uge-
skriftet for nu er det bare nok!  Adressen på vores
hjemmeside er:
 http://www.laegermedgraenser.suite.dk/

Debatindlæg

Jeg var blandt de heldige få, der ikke behøvede at
rive min familie op med rode og flytte til en anden
landsdel; og heller ikke én af dem, der skulle pendle
flere timer dagligt. Jeg fik turnus i Københavns Amt.

Efter næsten fuldendt turnus kan jeg nu se tilbage på
turnusopholdet.

Utilstrækkelig oplæring
Jeg forstod først rigtigt, hvorfor det kaldes medicin-
studiet og ikke lægestudiet, da jeg kom ud i turnus.
Jeg følte mig tilstrækkeligt rustet teoretisk, men
praktisk stod jeg på bar bund.

Omgangsformen, kommunikationen, døgnrytmen –
og ensomheden - var jeg fuldstændig uforberedt på.

Introduktionen er de fleste steder så overfladisk, at
den bliver overflødig. Første dag på afdelingen følte
jeg mig som en i rækken – denne måneds nye læge.
Ingen hørte rigtigt efter mit navn, og ingen blev helt
klar over, at jeg var den yngste af de yngste.

Hvorfor har man ikke en samtale med en ansvarlig
tutor efter ca. tre uger?

Udvælgelsen af en sådan tutor skal være meget om-
hyggelig, da introduktionen af en ny kollega til faget
skal tages alvorligt. Der skal afsættes tid, og tuto-
ren skal jævnligt direkte tilbagerappportere til
afdelingsledelsen, så små problemer ikke vokser sig
store. Tutor kunne tænkes at være en lidt ældre
reservelæge, som for nyligt har været møllen igen-
nem og kender faldgruberne. Eller det kunne være
den bagvagt, der er hyppigst sammen med turnus-
kandidaten i vagt og derfor kender til vedkommende.

Som turnuskandidat er der meget lidt tid på
operationsgangen og i ambulatoriet. En dag om må-
neden er standard. Hvilken introduktion er dét til
faget, når man aldrig ser de operationer eller de
efterforløb, man beskriver for patienten ved
indlæggelsessamtalen?

For mig var begrebet superviseret stuegang en by i
Rusland. Jeg kunne, hvis jeg havde en rolig vagt, gå
stuegang med en seniorlæge. Men her var det ofte
seniorlægen der gik stuegangen, og mig der løb bag-
efter, da det selvfølgelig gik hurtigere på denne måde.

Hvis der ikke er mulighed for supervision, kunne det
være en idé at holde tavlemøder, hvor juniorlægen
kunne få konfereret alle patienter med en senior-
læge; juniorlægen kunne således høre seniorlægens
overvejelser omkring de mest syge eller mest pro-
blematiske patienter.

Uopsætteligt arbejde
Når man mangler overblik, er det svært at priori-
tere. Ofte blev jeg hylet om blodprøver eller venflon,
hvilket godt kunne være ordnet på en senere runde.
Jeg blev også mange gange afbrudt i færd med at
undersøge en patient, eller i min sparsomme søvn
med spørgsmålet: ”Kommer du ikke lige og lægger
et venflon til i.v.-medicin kl. 6?” Jeg følte ofte, at jeg
blev tilkaldt, for at plejepersonalet kunne få et kryds
i deres kardex. Jeg mener ikke, at det er yngste-
mandens opgave at udstikke guidelines for, hvornår
vagten skal kaldes. Det må være afdelingsledelsens
opgave.

Oftest bestod vagten af arbejde, som andre persona-
legrupper var bedre rustet til at udføre (bl.a. blod-
prøvetagning og fremskaffelse af journaler). Nogle
gange blev jeg grebet af den bizarre tanke, at vi
måtte være for mange læger, siden vi lavede laborant-
arbejde. Jeg tænkte ofte, at slap jeg blot for dette
ikke-lægelige arbejde, kunne jeg have hvilet mere og
derved være skarpere i de akutte situationer, som er
mit egentlige felt.

De fysiske forhold
Vagtværelserne er en historie for sig. I overenskom-
sten angives det, ned til mindste detalje, hvordan et
vagtværelse skal se ud. Jeg var imidlertid ikke klar
over mine rettigheder og accepterede de ringe for-
hold, som de var. Det samme gælder maden – eller
manglen på samme – i vagten.

Jeg synes, at mindstekravet til vagtværelserne bør
være, at de ligger tæt på de øvrige arbejdsområder,
og at de er indrettet med ordentlige senge med rent
sengetøj.

Der skal – også i vagten – være tid til at spise, og
helst med kolleger, så vi kan få afløb for dagens
frustrationer og samtidig få en halv times reel pause.
Historierne er talrige om indtagelse af patient-
sandwicher løbende ned ad gangen eller under journal-
diktat. Det bør være absolut undtagelsen.

Konklusion
Jeg kan opsummere: Vi bør afskaffe pseudo-tutorerne
og etablere et tutorsystem, hvor turorerne dels føler
ansvar for deres yngste kolleger og dels er oriente-
ret om vedkommendes kvalifikationer/udvikling samt
har tid til at høre på selv de mindste interpersonelle
problemer.

Jeg vil som turnuskandidat have reel indsigt i afde-
lingens speciale. Jeg vil i ambulatoriet og introduceres
til medicinen. Uopsætteligt arbejde bør være et ac-
ceptabelt begreb – også blandt andre personalegrup-
per. Da dette er et rent organisatorisk problem, bør
det ikke være yngste læges kamp.

Ordentlige vagtværelser og spisestuer, hvor vi kan
finde ro, kolleger og reelle pauser må høre til dagens
orden.

Dette er ufravigelige krav, hvis vi skal komme igen-
nem systemet som læger med selvrespekt, respekt
for andre – og med arbejdsglæden intakt. Konse-

Nytårstale
DEBAT
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kvensen af disse mangler er i sin yderste konsekvens,
at nogle opgiver deres turnus, og det sker. Jeg ken-
der to fra min årgang. Ikke alle kan overskue ansva-
ret, isolationen og de dårlige arbejdsforhold.

Merle Mogensen

AFSLUTNINGSVIST�

  Som det fremgår af  ovenstående er vi forholdsvis
nyuddannede læger, hvis kliniske erfaring  mesten-
dels udgøres af turnusophold. Vi vil også gerne gøre
opmærksom på at for måske at kunne imødekomme
“det kliniske chok” og forhåbentlig inddrage vores
kommende kolleger i debatten, så har vi sendt ko-
pier af ovenstående indlæg til MOK. Det er dog af
stor vigtighed for os at pointere at det er vores
fornemmelse at følelsen af afmagt, måske ligefrem
opgivelse og resignation overfor “systemet”, og en-
somhed i det daglige arbejde, er at genfinde hos
kolleger i alle sektorer, alle specialer og alle
anciennitetsgrader?!

 Lægeverdenen har - måske desværre - en stor tradi-
tion for individualisme, fraktionering og specialise-
ring, som sammen med mange års korte ansættelses-
perioder forskellige steder, gør deet næsten umuligt
for os at betragte lægestanden som en samlet gruppe.
Det gør vores politiske argumentation svag både på
egne og patienternes vegne.

 Vi har en fagforening, nuvel: Men som man står dér
helt uerfaren, alene og uden at have nogen som helst
ide om, hvornår denne egentlig kan og vil hjælpe os
med hvad, så er det måske lidt svært at komme
igang ad den kanal. Det slog os f.eks. hvordan ind-
lægget “Sporvogne, piger og yngre læger” (Ugeskrift
for Læger 1999; 161: 6698) opfordrer os til at klare
os selv - hvilket vi jo i øvrigt ikke er uvant med. Men
hvor er det så at Fagforeningen egentlig kommer
ind?

 Vi håber nu meget at vores opråb bliver modtaget
af ALLE læger som et forsøg på at finde ud af, hvad
vi som samlet lægestand skal gøre for i fremtiden at
få mere indflydelse på - og derved bedre - arbejdsfor-
hold. Hvis vi ligger som vi har redt, ja, så må vi rede
om! Men det kan vi ikke gøre som en lille gruppe
unge læger alene, og vi håber derfor meget på mange
andre lægers interesse, ideer og hjælp! Skriv til http:/
/www.laegermedgraenser.suite.dk/

Til de studerende.
Vi håber at ovenstående har givet stof til efter-
tanke. Grunden til at vi sender det til Jer er, at det
vil være ærgerligt hvis I skal igennem det samme
cirkus, uden at der er nogen der reagerer på det. Det
kan ikke være meningen at historien skal gentage sig
selv i en uendelighed. Det hele er jo meget nyt, og vi
har ikke tusind løsningsforslag liggende parat, men
vi har tænkt os at de studerende måske kunne få stor

gavn af vores hjemmeside. Blandt andet har vi tænkt
os at lave et debatforum specielt for de studerende,
hvor I blandt andet kan give hinanden gode råd om
hvor det er bedst at vælge turnus. Har man f.eks.
trukket Københavns Amt, kunne man spørge på debat-
siden om hvilke hospitaler og afdelinger, som turnus-
kandidaterne har bedst erfaring med. En tilsvarende
debat kunne man forestille sig allerede ved 7./8.
semesters klinikken. I har også mulighed for selv at
være aktive i LMG og komme med gode ideer. Grun-
den til at vi appelerer så kraftigt til Jer er, at vi tror
på at vi unge læger har stor gennemslagskraft hvis
bare vi står sammen og stiller nogle krav.

Venligst

Morten Holst
Trine Jeppesen
Poul  Kristensen
Lone Graff Stensballe
Louise Villadsen
Søren Bang
Signe Risum
Karim H. Badakhshani
Jennifer Berg Drejøe
Christian Nielsen
Mette Hornum Bing
Claus Buhl Nielsen
Lisbeth Sandfeld Nielsen

TIL DEM DER IKKE SKRIVER I HVAD SOM HELST

Advarsel: Sundhedsstyrelsen påpeger at STUD MED er stærkt vanedannende

Magasinet for kommende læger søger nye skribenter. Kontakt os på tlf 3811 8131 el. 3583 2864
E-mail: Studmed@fadl.dk
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præsenterer:

BOGMARKED
Bogmarkedet afholdes:

fredag den 11. februar kl. 1400 - 1700
Numre kan trækkes fra kl. 13

Bøger til salg kan indleveres:
onsdag 9/2 kl. 14-16 og torsdag den 10/2 kl. 15-17

Penge og ikke solgte bøger skal afhentes onsdag 16/2 kl. 14-16
eller torsdag 17/2 kl. 15-17

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler,
lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.
som skønnes usælgelige.

MSR


