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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: 2000
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: Faglig Dag program
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MOK udkommer ikke i næste uge. Der holder vi og
resten af de danske folkeskoler og gymnasier nemlig
efterårsferie. Så tag ud i skoven og slås med blade
eller smut ned og hæng  i det nye center Fisketorvet.
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Et evigt tilbagvendende problem for MOK-redaktio-
nen er uddeling af helsider i bladet.
Som regel er der flere basisgrupper der hver uge
utrolig gerne vil have netop deres arrangement kla-
sket op på en helside.
Når dette så ikke sker, bliver folk ofte frygtelig
skuffede.
Men en del af skuffelsen beror også på nogle misfor-
ståelser, som vi her gerne vil rydde af vejen.

1) MOK's sidetal skal kunne deles med 4. Det vil sige
sidetallet altid ender på 12, 16, 20 sider osv. Det
skyldes den måde bladet bliver trykt på.
En udvidelse med f.eks 4 sider koster over 2000 kr i
ekstra udgifter. Derfor er vi lidt forbeholdne med at
uddele helsider og forsøger ofte at få plads til ind-
lægget inde i bladet.
 Når vi opsætter bladet aner vi som regel ikke hvor-
mange sider vi ender på.

Når vi så står med 17 1/2 side, morer det heller ikke
os, i hvert fald ikke så meget, at bringe en helside
med fotos af Camilla Martin.
2) Fakultetet, FADL og Det medicinske studenter-
råd betaler for MOK. Derfor har de også førsteret til
helsider i bladet.
3) MOK's økonomi er ok, men ikke fremragende.
Derfor prøver vi også at holde sideantal og dermed
trykomkostninger nede.
4) Men er det så umuligt at få en helside i MOK?
Det er det selvfølgelig ikke. Men vi vil opfordre til
følgende: Vær selvkritisk, en helside i MOK er kun
en mulighed for at gøre reklame for et evt arrange-
ment på Panum, opslag, plakater osv er andre.
Prøv at være en smule originale. Vi modtager fine
kreativt udførte helsider, men vi modtager også 4
linier og et sløret foto med en"og kan I så ikke lige
lave det lidt smart" opfordring vedlagt. Det har vi
simpelthen ikke tid til.
Hvis I står med en helt forfærdeligt vigtigt arrange-
ment, så kom op og tal med os. Vi har ofte travlt om
mandagen men vi gode mod dyr, varmt klædt på og
lukker ikke mink ud i vores fritid
Vi kan ikke 100%  love jer forsiden, bagsiden eller
helsider, men vi vil ofte strække os langt for at netop
dit arrangement pryder forsiden.
MOK er sjovt at lave, men det er også ulønnet og
frivilligt arbejde. Ha' en god efterårsferie.
MOK-red/Jon (ansv)
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Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85 Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41,
35 32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)
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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
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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
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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Godkendt

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d.
03.05.2000
3. Gennemgang af evalueringsskemaer for 7./
8.  og 10. semester for f2000.
4. Meddelelser fra formanden, underviserne,
studenterne, sekretariatet og studienævn for medi-
cin.
5. Drøftelse af samarbejdet mellem Klinik-
udvalget og Kvalitetsudviklingsudvalget med delta-
gelse af Jørgen Hedemark Poulsen og Knut Aspe-
gren. (ca. kl. 16.00)
6. Eventuelt

Til stede: Overlæge Sten Sørensen, Overlæge
Gorm Jensen, afdelingslæge Peter Hesselfeldt, stud.
med. Neel Walløe, stud. med. Klara Naver, stud.
med. Mikkel Westen, stud. med. Lasse Lund. Fra kl.
ca. 16.00 deltog Jørgen Hedemark Poulsen samt Knut
Aspegren.
Fra
sekretariatet: Lone Qvistgaard og Lili Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.

3. Gennemgang af evalueringsskemaer for 7./8. og 10
semester F2000

Klinikudvalget hæfter sig ved den meget lave svar-
procent. Dette er årsagen til, at der ikke er lavet
nogen sammentælling af evalueringsskemaerne på
12. semester, da sekretariatet kun har modtaget 4.
svar.
Vedrørende evalueringen af 7./8. semester er der
ingen af afdelingerne, der falder voldsomt igennem,
men Amager Hospital fremhæves både med meget
høj svarprocent men også med meget flotte “karak-
terer”.
På grund af den meget lave svarprocent enes man
om, at Formanden skriver et brev til samtlige afde-
linger og gør dem opmærksom på, at de studerendes
attestationsblanket ikke må underskrives, med min-
dre de studerende afleverer et evalueringsskema.

4. Meddelelser

Fra formanden/sekretariatet:
Klinikudvalget har modtaget evaluering fra de 7.
semester studerende der i foråret havde klinisk op-
hold på Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg
Hospital. Evaluering samt formandens svar til de
studerende samt til lektor Michael Krogsgaard gen-
nemgås.
Man enes om, at formanden skriver et brev til pro-
fessorer, lektorer og tutorer, hvori der gøres op-
mærksom på de forventninger der er til afdelingerne
samt tutorerne.
Klinikudvalget har desuden modtaget kopi af en klage
over pædiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital fra de
13. semester studerende, der blev kandidater i juni.
Klagen er stilet til afdelingen med kopi til studie-
nævnet og klinikudvalget. Klinikudvalget afventer
svar fra studienævnet.
Korrespondance fra kirurger, medicinere og psykia-
tere på Amager Hospital blev gennemgået. Korre-
spondancen drejer sig om, hvorvidt Amager Hospital
ønsker at fortsætte med samklinikker. Klinikudvalget
forventer, at Amager Hospital selv finder en løsning.

Wauw Et computeranimeret billede af
Københavns nye flotte center,
Fisketorvet
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Korrespondance mellem Ortopædkirurgisk afdeling
Amager Hospital og Rigshospitalets klinikudvalg blev
gennemgået. Amager Hospital har et ønske om ikke
at modtage studerende fra Rigshospitalet i skade-
stuen på Amager Hospital i dagtiden. Sekretariat på
Rigshospitalet har efter aftale med studielederen
svaret, at ordningen med, at de studerende fra Rigs-
hospitalet har  vagter på Amager Hospitals skade-
stue skal fortsætte som hidtil.

Fra studenterne:
Ved dagens møde blev de nye studenter-
repræsentanter i klinikudvalget præsenteret: Klara
Naver, Mikkel Westen og Lasse Lund, alle 8. seme-
ster.

5. Drøftelse af samarbejdet mellem Klinikudvalget
og Kvalitetsudvik-    lingsudvalget
Jørgen Hedemark Poulsen redegjorde for Kvalitets-
udviklingsudvalgets arbejde. Desuden fortalte JHP

om en opfølgningsdag af mødet for tutorer på
KolleKolle. Denne dag bliver torsdag den 9. novem-
ber fra 13.00 - 20.00 på Panum. Klinikudvalget blev
bedt om at udpege en repræsentant, der ved mødet
den 09.11. skal fremlægge, hvad Klinikudvalget Kø-
benhavns Kommune er specielt gode til/lægger sær-
lig vægt på. Desuden blev klinikudvalget bedt om, at
udpege nogle specielle satsningsområder. Om ca. 1/2
år vil klinikudvalget igen få besøg af kvalitets-
udviklingsudvalget mhp. opfølgning af, hvordan det
er gået med disse satningsområder.

6. Eventuelt
Da overlæge Sten Rasmussen ikke længere kan være
medlem af Klinikudvalget, bliver det vedtaget at
finde et medlem fra lærerstaben på Amager Hospi-
tal.
Lone Qvistgaard
referent
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm

Venlig hilsen
Studievejledningen

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Studie- og eksamenskontoret har som bekendt en
hjemmeside på adressen:
������������������������� 	���!��
Her kan du finde diverse nyttige oplysninger og in-
formationer fra og om Studie- og eksamenskontoret.
Så prøv at kigge forbi siden, hvis du vil vide mere om
os.
Hilsen
Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
           www.ku.dk/selvbetjening/
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Christian Heillman International vejleder
18.30-19.30 15.30–18.30 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Camilla Götzsche eller Christian Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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
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Mandag den 2 oktober 2000 udløb afleveringsfristen
for forsider til efterårssemesterets OSVAL I opga-
ver.
Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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2- dages kursus for Medicinstuderende sidst i studiet

D. 14 og 15 Oktober kl. 10-15
eller
D. 28 og 29 Oktober kl. 10-15

Kursets emne vil være samtaler med kræftpatien-
ter.
Vi vil komme ind på temaerne: Angst og Håb
Hvad er angst. Hvordan kan man håndtere angst i
samtale med kræftpatient?
Hvad er håb og håbløshed. Hvordan kan man undgå
at tage håbet fra en patient?

Undervisningen vil primært forme sig som øvelser og
diskussion i mindre grupper. Udgangspunkt for øvel-
serne vil være videoklip af samtaler med kræftpa-
tienter. Egne erfaringer vil blive inddraget i under-
visningen. Derfor vil diskussionerne også omhandle
holdninger, værdier og normer i relation til alvorligt
syge mennesker.
Videoklippene er undervisningsmateriale lavet af
Kræftens Bekæmpelse på baggrund af fjernsynsud-
sendelserne “Livsmodsgruppen”.

Kurset kræver ingen forudsætninger udover, at du
har lyst til at deltage.
Det er gratis at deltage. Kurset er et tilbud udover
studieplanen.
13. semester studerende vil blive prioriteret først.
Der kan max. være 12 deltagere pr. kursus.

Kurset arrangeres af LKF - Lab. for kliniske færdig-
heder.
Og afholdes samme sted: LKF, Afsnit 5404,
Teilumbygningen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
2100 København Ø.
Underviser er psykolog Merete Strømming.

Tilmelding skriftlig og bindende til: LKF – Labo-
ratorium for Kliniske Færdigheder,
Att.: Sekretær: Gitte Iversen.
Tilmelding til 1. kursus hurtigst muligt.
Tilmelding til 2. kursus senest d. 20 oktober.
Har du spørgsmål, kan du ringe til Merete Strømming:
35352094. Eller Sekretær Gitte Iversen: tlf. nr.:
35454472
OBS: Frokost skal selv medbringes,  kaffe og te und-
taget.
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Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du har mulighed
for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreudviklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i videnska-
belig, problemorienteret tænkemåde og den videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejleder) og en
ekstern censor.

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (& II) vil
du finde „mærkede“ emner (markeret med en *) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som emner til en
OSVAL II-opgave. Du kan også selv finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog skal opfylde visse
kriterier, som er nærmere omtalt i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II opgave, skal du aflevere en
forside med angivelse af emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet. Forsiderne findes i de grønne skuffer
udenfor sekretariatet.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget, OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for OSVAL I
& II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekretariatet.
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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.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man
for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompen-
dium, Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhand-
lende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse
ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læse-
lokaler mod deponering af studiekort. For yderligere
information om PC-salen og biblioteket opfordrer vi
til at I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og disse ligger altså i
samme afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor
LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-
bygningen 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. semester kan gen-
nemsyn af egne videoer foregå 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 at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen.
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Dato Tidspunkt Emne         Tilmeld
fra
121000 16.30-19.00 Genoplivning 13/9
171000 16.15-17.45 Kateter 13/9
171000 18.00-19.30 Kateter 13/9
191000 16.30-19.00 Genoplivning 20/9
241000 16.15-17.45 Sutur 20/9
241000 18.00-19.30 Sutur 20/9
261000 16.30-19.00 Gynækologi 27/9
311000 16.15-17.45 IV-adgang 27/9
311000 18.00-19.30 IV-adgang 27/9
071100 16.15-17.45 Kateter 11/10
071100 18.00-19.30 Kateter 11/10
091100 16.15-17.45 Sutur 11/10
091100 18.00-19.30 Sutur 11/10
141100 16.30-19.00 Genoplivning 11/10

Ovenstående kurser er for alle studerende på
fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på
hverdage mellem kl. 15-20 og i weekender ml.
9-17 eller ved fremmøde i PC-salen i LKF in-
denfor samme tidsrum som ovenfor. Jo før
man tilmelder sig jo større er chancen for få
plads idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skri-
ver 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 seme-
steret!
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Med udgangspunkt i sin biografi om immunologen og
nobelpristageren i medicin, Niels Kaj Jerne, vil Tho-
mas Söderqvist diskutere den medicinske forsker-
biografi. Handler biografiskrivning om at levere helte-
portrætter eller om at pille helten ned fra piedesta-
len - eller findes der en mellemvej?
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Ole Bang skulle blive den sidste læge ved Køben-
havns Universitet, der forsvarede et romantisk og
hippokratisk sygdomsbegreb, ifølge hvilket menne-
skets sygdomme var naturlige processer, som det
var vigtigt, at lægen ikke forstyrrede. I sit foredrag
beretter Morten Skydsgaard om, hvorledes den klas-
sisk skolede Ole Bang kom til at stå uforstående
overfor den nye generation af læger, der omkring
1800-tallets midte moderniserede dansk lægeviden-
skab udfra naturvidenskabelige idealer.
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Foredraget vil bestå i en gennemgang af museets
særudstilling “Når nyrerne svigter…”. Undervejs for-
tæller Hans Ejlif Jørgensen om nyrernes normale
funktion, om hvorfor man bliver syg, når nyrerne
svigter, om moderne undersøgelsesmetoder samt om
behandling med dialyse og transplantation.

 
 
 
 
 

med  o pl æg t i l  d eba t t en  o m:  
 
 

Sk a l  l æger  vær e a l t er n a t ive? 
 
 
To r k el  Fa l k en ber g  
Leder af det svenske "Karolinska Instituttet"s afdeling for alternativ behandling. 
- Hvad er erfaringerne fra medicinstudiet i Sverige?  Her tilbydes de medicinstuderende 
introduktion til behandlinger, hvor alternativ / komplementær behandling indgår. 
 
Po u l  Ja szcza k  
Studieleder for medicin ved Københavns Universitet 
-  Hvad er muligheden for at tilbyde introduktion til akupunktur og zoneterapi på medicinstudiet ?  
Hvorfor / hvorfor ikke ? 
 
Kir st in e Mü n st er   
Læge og akupunktør 
- Er der indenfor den traditionelle lægevidenskab en integrering af Akupunktur, eller er der 
mulighed derfor? Kan medicinstuderende drage nyttig erfaring deraf ? 
 
La il a  La u n sø   
Sociolog og medlem af Sundhedsstyrelsens råd vedr. Alternativ Behandling 
– Hvilken rolle spiller alternativ behandling, herunder zoneterapi og akupunktur, i det danske 
sundhedssystem, og i hvilken grad er det relevant for os som kommende læger?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom til Fa g l i g  Da gs debat: 

 

On sd a g  d . 11. o k t o b er    k l . 15-16  
Lu n d sga a r d  a u d i t o r i et , Pa n u m In st i t u t t et  

 
 
Faglig Dag for medicin har i år temaet "Smertebehandling". Dagen er arrangeret af Det 
Medicinske Studenterråd (MSR) og Gruppen for Integreret Medicin (GIM). 
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Raske, mandlige forsøgspersoner (ikke-rygere)
søges til undersøgelse af
fedtvævsmetabolisme. Forsøgene foregår på kli-
nisk fysiologisk afd.,
Bispebjerg Hospital. Økonomisk kompensation
gives.

Er du interesseret, kan yderligere information
hentes ved telefonisk
kontakt til læge Lotte H. Enevoldsen, tlf: 35 31
28 06 eller pr. e-mail:
lhe01@bbh.hosp.dk

Med venlig hilsen
Lotte H. Enevoldsen
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Vi er en vokalgruppe, der består af 4 sopraner og
5 alter, der øver hver torsdag aften 19-21, i
Brorsons kirken på Rantzausgade.
Indtil nu har vi ikke savnet mandestemmer, da
nogen af os sagtens kunne synge tenor. Men da
et par af de lav østrogene kvinder er faldet fra,
søger vi nu den ægte vare!.
Så er du bas eller tenor med kor-erfaring, der
har lyst til at synge et blandet rytmisk repetoir,
så ring!.

Helle 33792210
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Det her har intet med noget at gøre.
Men det er altså Biker Jens
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I forbindelse med en omfattende undersøgelse af
immunologiske parametre hos en kohorte af 85-
årige har vi brug for ca 30 raske 20-29 årige
kontroller.
Du skal blot afgive en blodprøve (ca 80 ml) og
udfylde et kort spørgeskema om din helbreds-
status.
Du skal give blodprøven samme dag som de æl-
dre, du skal være kontrol for. Disse prøver mod-
tager vi tirsdage og onsdage frem til januar 2001.
Derfor, ring til koordinator Christian Wejdemann,
fortæl ham hvor vi kan træffe dig, og han vil i
løbet af de næste måneder kontakte dig i god tid
for at aftale en dag. Samtidig kan du fortælle
ham, om du er interesseret i at indgå i vores
liste over forsøgspersoner, så vi evt kan kon-
takte dig med henblik på deltagelse i andre for-
søg fremover.

Ulempegodtgørelse på 50 kr gives.
Ring kun torsdag d 12 kl 9-15 eller fredag kl 9-12.

stud.med. Karen Krabbe, Rigshospitalet M-7641,
Tagensvej 20
Laboratorier for ældreimmunologi og
exerciseimmunologi.
Kontaktperson: Christian Wejdemann tlf 35 45
76 41
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Forsøgspersoner søges til undersøgelse af 2 vel-
kendte migræne lægemidlers (acetylsalicylsyre
og zomig) indvirkning på glyceryltrinitrat (nitro-
glycerin) fremprovokeret hovedpine.
Du skal være villig til at få fremprovokeret mild
til moderat hovedpine på 3 forsøgsdage.
Du skal være sund og rask, ikke have migræne
eller have hovedpine mere end 2 dage om måne-
den. Hvis du er kvinde, skal du være sikret mod
graviditet og ikke være gravid eller ammende.
Undersøgelsen medfører 4 besøg på Neurologisk
afd. N01, Glostrup:
Et opstarts besøg med lægeundersøgelse, samt 3
forsøgsdage.

Der ydes ulempe- og transportgodtgørelse på i
alt kr. 2000,00.

Undersøgelsen er godkendt af den Videnskabs-
etiske Komité for Københavns Amt (Ref. Nr. KA
00117 gs) samt Lægemiddelstyrelsen
Undersøgelse er økonomisk støttet af
AstraZeneca.

Uforpligtende henvendelse for yderligere infor-
mation til sygeplejerske Lone Kragballe, syge-
plejerske Tina Holm eller læge Jesper Filten-
borg Tvedskov på Tlf. 4323 3060.
Undersøgelsesansvarlige: Læge Jesper Filtenborg
Tvedskov samt
Professor, overlæge, dr. med. Jes Olesen, Neu-
rologisk afdeling, KAS Glostrup.
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9. oktober 2000

I forbindelse med et nystartet ph.d.-projekt ved
Institut for Psykologi på Københavns Universi-
tet om tilknytningsmønstre hos unge kvinder med
bulimia nervosa og deres mødre, søges der efter
interesserede deltagere.

Formålet med projektet er at undersøge om der
findes en sammenhæng mellem et særligt
tilknytningsmønster og diagnosen bulimia nervosa
samt om der findes en sammenhæng mellem de
unge kvinders og deres mødres tilknytning.
Konkret indebærer projektet en undersøgelse af,
hvordan bulimikere og deres mødre beskriver de
forhold de havde til deres forældre og/eller an-
dre vigtige tilknytningspersoner under deres op-
vækst, og de mentale repræsentationer de har af
dem i dag.

De unge kvinder der deltager i projektet vil blive
tilbudt et længerevarende individuelt terapeu-
tisk behandlingsforløb i universitetsklinikken.

For deltagelse i projektet skal følgende kriterier
opfyldes:

· Kvinden skal være mellem 16-32 år gammel.
· Hun skal opfylde de diagnostiske kriterier for
bulimia nervosa.
· Hun må ikke indgå i anden behandling under sin
deltagelse i projektet.
· Kvindens moder skal deltage i et interview.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til ph.d.-stud. Charlotte Sandros tlf. 3532 8694.

Med venlig hilsen

Charlotte Sandros
Ph.D.-stud
'
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Institut for Psykologi
Universitetsklinikken
Njalsgade 90, etage 3 – 2300  Kbh. S
Fax: 35 32 86 82
Tlf.: 35 32 87 25
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5. oktober 2000

Ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultets gæste-
bolig på Nørre Allé 8 er der en ledige stilling som
vicevært til besættelse hurtigst muligt og senest
den 1. november 2000. Stillingen kan udeluk-
kende søges af studerende ved fakultetet. Gæste-
boligerne udlejes primært til udenlandske gæste-
forskere og –studerende.

Til stillingen er knyttet et værelse på Nørre Allé
8, som vil blive stillet til rådighed mod at udføre
lettere viceværtarbejde, herunder bl.a. rengø-
ring, udlevering af linned, klargøring af værelser
samt at vise gæsterne til rette. De nærmere
detaljer om arbejdsopgaver aftales ved en even-
tuel ansættelse.

En kort skriftlig ansøgning (max. en A4 side)
sendes til:
Gæsteboligudvalget
v/ Karen Martens
Driftsafdelingen
Blegdamsvej 3 B
2200 København N

og skal være modtaget senest onsdag den 18.
oktober 2000. Ved ansøgningen skal være ved-
lagt en kopi af dit studiekort, som dokumenta-
tion for, at du er studerende ved Det sundheds-
videnskabelige Fakultet.

Yderligere spørgsmål om stillingerne kan rettes
til Driftsafdelingen v/ Karen Martens tlf. 35 32
70 30 eller Steen Jørgensen tlf. 35 32 70 31.
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Muskelforskningsgruppen på Neurologisk afde-
ling Rigshospitalet søger en stud.med. som vil
være med til at forske i muskelsygdomme.

Vi er et dynamisk team som har gang i flere
undersøgelser. Vi er blandt andet i gang med et
stort projekt som ser på effekten af aerob cykel-
træning og anaerob styrketræning hos patienter
med forskellige muskelsygdomme. Projektet
omfatter målinger af iltoptagelse ved hjælp af
avanceret udstyr, kraftundersøgelse på
dynanometre, muskelbiokemi og genetik på
muskelbiopsier samt muskelvolumen ved hjælp
af MR studier. Undersøgelsen er meget bred og
med rig mulighed for at gennemføre et selvstæn-
digt projekt.

Vi ønsker en stud.med. tilknyttet som i begyn-
delsen har lyst til at bruge en dag om ugen i
vores laboratorium. Du vil her blive oplært i
metoder samt få mulighed for, at være med til at
tilrettelægge et eget projekt, som kan danne
baggrund for et scholarstipendiat. Du må altså
være indstillet på at arbejde på fuld tid fra 1.
februar 2001.

Vi tilbyder et spændende og engageret forsker-
miljø hvor du vil blive oplært i videnskabelige
metoder og hvor grundig supervision er en selv-
følge.

Er du interesseret i ovenstående kontakt: Over-
læge John Vissing 35 45 25 62 eller
Klinisk assistent David Bénée Olsen 35 45 61 28
alternativt 35 45 80 64.

��������


MANHATTAN ; Chelsea; 65M2; møbleret; altan;
udsigt; morgensol; $1600
/måned;lejl. i KBH trækkes fra NY husleje; tlf:
35 85 23 29
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Fase 1

- Human anatomy / Mc Minn (et flot atlas i
farver) 200 kr.
- Atlas of human anatomy 10th edition /
Sobotta bind 1 300 kr.
- Almen Histologi kompendium 25 kr.
- Det humane stofskifte (oversigt til biokemi) 75
kr.

Fase 2

- Ortopædkirurgi / Sneppen 3. udgave 400
kr.
- Skadebogen / behandling af ortopædkirurgiske
skader 75 kr.
- Klinisk medicin og kirurgi 400 kr.
- First aid manual (god til bl.a. akut patient) 75
kr.
- Clinical examination / Epstein 175 kr.

Anne-Lise, 40616095
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Grundet manglende leverance fra Codan. Kan hånd-
klæderne ikke afhentes foreløbigt.
Yderligere information følger i MOK.

Venlig Hilsen
Andreas H. Lundh, FADL
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FADL’s sekretariat holder delvis lukket i ”efterårs-
ferien – uge 42”.

I uge 42 kan du kun rette henvendelse til FADL’s
sekretariat tirsdag den 17. og onsdag den 18. okto-
ber år 2000. De resterende dage i uge 42 er sekreta-
riatet lukket.

Som meddelt i de sidste par nr. af MOK er kontin-
gentopkrævningen udsendt. og sidste betalingsfrist
var den 4. oktober år 2000. De medlemmer som har
valgt at betale FADL-kontingentet via
BetalingsService får naturligvis ikke girokort tilsendt,
men derimod en skrivelse fra deres bank med medde-
lelse om, at kontingentbetalingen er fratrukket  bank-
kontoen  den 4. oktober år 2000.

Den sidste periode på sekretariatet har været tem-
melig hektisk,  da Annette fra sekretariatet er ble-
vet påkørt af en ”gal flugtbilist” og som følge heraf
er sygemeldt. Fra perioden 31. august og frem til
fredag den 6. oktober har 150 medlemmer tilmeldt
sig Form og Fitness-ordningen, og dette i sig selv
giver naturligvis et ekstra stort pres på sekretaria-
tet, oveni alle de andre opgaver, som også skal kla-
res. Vi prøver selvfølgelig efter alle kunstens regler
at klare de opgaver der ligger, og ikke mindst give
en god service overfor at de medlemmer, som dag-
ligt henvender sig til sekretariatet Derfor bedes du
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Materialesamlingen i Miljø- og arbejdsmedicin lig-
ger nu på vores hjemmeside til fri download. Teksten
fylder en del, så vi anbefaler, at I ikke henter den via
almindeligt modem. Adressen er: www.fadl.dk/for-
lag

Samtidig vil vi henlede opmærksomheden på, at vi
har udgivet et nyt oplag af lærebogen i arbejdsmiljø-
medicin. Indholdet er det samme som tidligere, men
vi har fået rettet de mange fejl, så den skulle være
lidt mere lækker at læse…

have lidt tålmodighed ved henvendelse til sekreta-
riatet.
Husk: FADL har fået nyt telefonnr. 35 32 74 90

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat

Linda

Er du på

Magasinet for kommende lægerMagasinet for kommende lægerMagasinet for kommende lægerMagasinet for kommende lægerMagasinet for kommende læger
ønsker i sin næste udgivelse at
fokusere på ecstasy. Vi søger i den
forbindelse medicinstuderende med
erfaringer: Bruger du eller har du
brugt ecstasy, og er du frisk på et
interview, hører vi meget gerne fra
dig.
Vi sikrer selvsagt fuld anonymitet.

Kontakt venligst  Peter (38118131)
eller Bo (bowinkel@mdb.ku.dk)

På forhånd tak

STUD MED redaktionen

e?
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Ugestatistik for ugen  2/10-2000 – 8/10-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt  8  9  10  12  8  18         15  80
07-15 udækket  0  3   1   1  1   2   4  12 15
15-23 bestilt  19 15   9  13 20  18  11 105
15-23 udækket   1  0   2   0  3   1   0    7  7
23-07 bestilt  19 20  12  16  16  13  18 114
23-07 udækket   2   1   0   0   3    1   1    8  7
ialt bestilt  46 44  31  41  44  49   44 299
ialt udækket   3   4   3   1    7   4    5   27  9
dæknings %  93 91  90  97  84  92   88

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.
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Ugestatistik for ugen: 2/10-2000 – 8/10-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold    1          2   3   3  1   1   0
Arbl. Vagter    3   7   8  10  5   3   0  36
Planlagte vagter   15  15  15  15 15  15  15 105
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.
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Ekspeditionen har åbent:
Tirsdag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og  fra
13.00 -15.00.
Mandag og fredag lukket for personlig henvendelse –
du kan dog stadig ringe.

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

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

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

�������
����
�
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men undgå at ringe mellem 12.00 og 13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

EG��8
SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1 dag.
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at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s egne
postkasser anvendes. Manglende porto koster kr.
22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT på-
stemplet HUSK PORTO.
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Der er sneget sig en fejl ind i efterårets semester-
hæfte!
Under beskrivelsen af VT-kurset står der, at kursus-
afgiften er på p.t. 320,- kr.- dette er ikke sandt !
FADL’s bestyrelse i København betaler nemlig kursus-
bøgerne til alle FADL’s kurser.
$��
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I forbindelse med alle kurserne i efteråret, tillader
Vagtbureauet sig at gøre opmærksom på, at evalu-
ering af et kursus er obligatorisk !

Kursisternes evalueringer er vores bedste værktøj
til at forbedre kurserne, så husk nu at aflevere jeres
evaluering  for de næste kursisters skyld.
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Problemerne med at skaffe følgevagter til SPV-kur-
sister skulle forhåbentlig være løst fra dette seme-
ster, da Vagtbureauet er blevet bevilget penge til
betaling for dette. Foreløbig kun som et pilotpro-
jekt, men forhåbentlig med en permanent løsning i
sigte.

Skulle du alligevel være i den uheldige situation at
du ikke får dine følgevager, før dine vagtbindings-
måneder begynder, skal du ikke fortvivle.
Alle kursister får mindst tre måneder til deres vagt-
binding, så hvis de bliver forsinket, bliver dine vagt-
bindingsmåneder automatisk udskudt !
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Daglig træffetid:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 17.00 til 19.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Tele-
fonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Jobbet
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Som vagtchef beskæftiger man sig primært med re-
lationerne mellem de studerende og brugerne af
FADL’s Vagtbureau. Man deltager i oprettelse og
nedlæggelse af hold samt tager kontakt til afdelin-
gerne, hvis der opstår problemer mellem parterne.
En stor del af arbejdet består i at besvare henven-
delser fra de studerende samt behandling af klages-
ager. Derudover står vagtchefen i samarbejde med
kursussekretæren og servicechefen for planlægning
og afvikling af FADL’s kurser. Dette omfatter ansvar
for følgevagter, udarbejdelse af semesterhæfte, ud-
vikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Ca. en gang om måneden holdes møder med hold-
repræsentanter fra VT-flyverholdene, hvor holdenes
aktuelle situation og eventuelle problemer diskute-
res, samt med vagtudvalget, hvor dispensationsans-
øgninger og driftsmæssige spørgsmål diskuteres.
Vagtchefen er i samarbejde med servicechefen over-
for bestyrelsen ansvarlig for den  medicinsk faglige
ledelse af vagtbureauet.
Vagtchefen skal være til rådighed for deltagelse i
møder i bl.a. bestyrelsen og repræsentantskabet og
endelig planlægger vagtchefen og servicechefen i
fællesskab arbejdet således, at der er en daglig træf-
fetid.
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Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 10 timer pr. uge
og planlægges i samarbejde med servicechefen.
Der er en stor frihedsgrad i arbejdet, da der i perio-
der vil være mulighed for at nedsætte arbejdstiden,
for derimod at arbejde mere på andre tidspunkter.
Lønnen udgør for en andendelsstuderende p.t. kr.
6715,29 pr. måned.
Der er i stillingen mulighed for en periodevis opnor-
mering til 15 timer pr. uge.
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· Du skal være medlem af FADL
· Du skal være medicinstuderende på 5. semester
eller senere
· Du skal have bred vagterfaring, også gerne som
ventilatør. Har du ikke dette kursus, skal du kunne
deltage i et af forårets kurser
· Du skal have erfaring med tekstbehandling, Word/
Wordperfect på PC
· Har du undervisningserfaring er det en fordel
· Administrativ erfaring en fordel
· Kendskab til FADL
Personlige kvalifikationer
· Du skal have lyst til at arbejde sammen med og for
andre medicinstuderende
· Du skal have gode samarbejdsevner og en udad-
vendt holdning
· Du skal være serviceminded og ansvarsbevidst

(��!�����
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes
til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3C
2200 København N

Ansøgningsfristen er Torsdag den 31. oktober 2000
klokken 12.00 på Kredsforeningen.

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 skrive til os på følgende e-mail adresser:
glh@fadl.dk  (Gitte Haupt) eller cm@fadl.dk (Caro-
line Møller).

Venlig hilsen

Gitte Haupt          & Caroline Møller
Servicechef Vagtchef
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Direktør Jørgen Breide har pr. 25. september fra-
trådt sin stilling på Vagtbureauet. Den daglige le-
delse varetages af bestyrelsesmedlemmerne Gordon
Jehu og Anders Dyhr Toft indtil stillingen genbesættes.
Vagtchef søges
Stillingen som vagtchef ved FADL’s Vagtbureau i
København skal besættes pr. 1. januar 2001, hvorfor
der indkaldes ansøgninger fra interesserede medicin-
studerende.
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Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
servicechef Gitte Lindegaard og vagtchef Caroline
Møller på telefon 35 24 54 04.

Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening
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Vagtbureauet er i øjeblikket ved at checke alle
vagttagere, for at se om arbejdsmiljøreglerne bliver
overholdt. Har du overtrådt arbejdsmiljøreglerne i
perioden 1. januar 2000 til 31. juli 2000, kan du
derfor påregne at få en lille hilsen.

Alle breve opretholdes i ét år fra den dato, hvor
brevene er daterede. Sanktionerne er følgende:
· Første overtrædelse indenfor et år: Standardbrev
· Anden overtrædelse indenfor et år: Advarselsbrev
· Tredje overtrædelse indenfor et år: 1 måneds gene-
rel vagtkarantæne
· Fjerde overtrædelse indenfor et år: 3 måneders
generel vagtkarantæne
·Femte overtrædelse indenfor et år: 6 måneders ge-
nerel vagtkarantæne
·Sjette overtrædelse indenfor et år: 12 måneders
generel vagtkarantæne

Da arbejdsmiljøreglernes overholdelse ikke er ble-
vet checket i lang tid, vil det i første omgang ikke få
konsekvenser for dig, selv om du har overtrådt reg-
lerne mere end én gang. Får vagtbureauet derimod
indtryk af, at du jævnligt overtræder reglerne, får du
eventuelt en advarsel med det samme.

Venlig hilsen Vagtbureauet
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Det er meningen at holdet skal  dække alle opgaver
på SPV-området. Det kan altså  både være psyk.,
afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud
til.
Når holdet ikke er i arbejde dækkes også almindelige
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).
Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte
Haupt på 35 24 54 04.
Holdet skal starte hurtigst muligt. Man holdsættes
efter først til mølle princippet……
Der vil være stiftende holdmøde, når Vagtbureauet
har modtaget ansøgninger nok……
Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller
ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.
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Hvis du er en garvet ventilatør med over 150 VTtimer
bag dig og også gerne et BVT-kursus (dog ikke et
krav), kan du få ”fast” arbejde på Riget.
Det „gamle“ børnehold 3302, var så presset for med-
lemmer, at det var nødt til at lukke helt eller „om-
danne“ sig selv.
Derfor tilbyder vi dig en plads på et hold med  meget
favorable betingelser:
· 3302 står først i køen til alle vagter på RH – både
voksne og børn
· 3302 bliver stadig tilbudt alle vagter på børn under
8 år
· 3302 bliver tilbudt overflytning til børn under 8 år,
hvis de passer en voksen (forudsat at afdelingen med
den voksne patient er indforstået med det)
· 3302 er garanteret spændende, udfordrende, vari-
erende og næsten sikre vagter
Der stilles ganske få krav til dig til gengæld:
· du har over 150 VT-timer
· du kan tage min. 4 vagter pr. måned
Lyder dette ikke bare for godt til at være sandt ?

Ring og hør mere inden vores næste holdmøde den
23. oktober 2000 hos holdleder Louise Kandrup 38 88
29 99.
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…er du glad for børn, så er dette lige noget for dig!
Holdet varetager observation og pasning af en dreng
på 9 måneder, der er født med den meget sjældne
sygdom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk
lidelse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Drengen ligger derfor
med BIPAP, hver gang han sover. Arbejdet består
typisk i at montere maske og BIPAP, observere
saturationen under søvn, rengøre udstyr samt skifte
ble, give mad, lulle i søvn etc., så forældrene kan få
hvilet.
Der er tale om nattevagter alle ugens syv dage af
cirka 12 timers varighed fra kl. 21.00 til 09.00 (kan
eventuelt ændres efter aftale med forældrene, hvis
klinik eller obligatoriske timer starter før klokken
09.00).
Vi kan tilbyde – et fast job med
· Samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
fuld dreng
· Fleksible og venlige forældre, som efter aftale gerne
tager over, hvis du skal på klinik, har obligatoriske
timer e.lign.
· Sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt
på holdmøderne
Du skal ideelt have
·Min. 150 VT-timer (der kan dispenseres, så søg
selvom du ikke lige har timer nok)
·BVT-Kursus eller være villig til at tilmelde dig det
førstkommende kursus
·Mulighed for at tage 3-4 vagter pr. måned (også i
eksamensperioderne)
·Mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år
– meget gerne længere
·Deltage i næste holdmøde d. 24 oktober
Aflønnet oplæring sker på din første nattevagt af
forældrene, som på skift er til stede hele natten.
Herefter har du en prøvetid på 2-3 vagter.
 Ansøgningsfrist : Onsdag den 11. okt. 2000 kl. 12.00
til VB.

Dine vagter vil starte i november (oplæring sker
sidst i oktober). Yderligere information fås hos hold-
leder Kasper Østrup Larsen, 38860023.
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Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille
sød dreng på knapt et år, der har en cerebral parese,
der gør, at han ikke kan synke tilstrækkeligt og der-
for skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten,
ligesom han skal sondemades via en PG-sonde.
Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og
er ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og
evt. kan fejlsynke dette).
Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis
er nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med
olivenknop - enkelte gange dybt) samt give ham mad
i sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.
Holdet dækker nattevager fra 22.00 til 06.00 søndag
til torsdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne
er særdeles gode.
Forældrene er utrolig søde og meget glade for hol-
det, der er et lille hyggeligt hold på bare 5 medlem-
mer.

Kravene til dig:
· at du kan tage min. 3-4 vagter pr. måned
· at du har over 150 VT-timer
· Du skal være glad for børn og have lyst til
at arbejde i et privat hjem

Gennemgået BVT-kursus er en fordel, men ikke et
krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.

Vi har holdmøde igen den 12. oktober 2000 - så ring
og hør mere hos holdleder: Eja Hilmer 35 35 54 44.

Ansøgningsfristen er onsdag den 11. okt. 2000 kl.
12.00 til VB.
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Da vores kurser blev udbudt med meget for kort varsel, forsøger vi nu igen med udbud af 6 kurser.

Kurset består af 5 dobbelt lektioner. Den første time af hver lektion vil blive brugt til teoretisk gennem-
gang. Den anden time bruges til praktisk EKG tydning
Kurset henvender sig primært til studenter på slutningen af FASE I og fremefter, da elementær forståelse
for fysiologi og anatomi er en nødvendighed.

1. Lektion: Alment om EKG
2. Lektion: Tarkykardi/ arytmi
3. Lektion:  Blok
4. Lektion: Iskæmi og infarkt
5. Lektion: EKG quiz

Der vil blive udleveret materiale ved første lektion.
Undervisere læge Jon Peiter Saunte og Jakob Lykke.
Der vil blive udbudt 6 kurser på følgende datoer.
HUSK FASE II

Hold 1a, alle dage kl. 16.00 – 17.45: 16/10, 17/10, 24/10, 30/10 og 6/11
Hold 1b, alle dage kl. 18.00 – 19.45: 16/10, 17/10, 24/10, 30/10 og 6/11
Hold 2a, alle dage kl. 16.00 – 17.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12
Hold 2b, alle dage kl. 18.00 – 19.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12
Hold 3a, alle dage kl. 16.00 – 17.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12
Hold 3b, alle dage kl. 18.00 – 19.45:  8/11, 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12

Tilmelding til FADL (Kirsten Carsten) med prioriteret rækkefølge af kurserne, senest onsdag d. 13 oktober,
inden kl. 12.00.
———————————————————————————————————————————————————

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

1a  ____ 1b ____ 2a ____ 2b ____ 3a ____ 3b ____

Navn:______________________________________ Cpr.nr.:__________________________

Adresse:____________________________________ post.nr./by:_______________________

Tlf.nr.:  ____________________________________ semester:_________________________
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MSR side nr. 3 • 11. oktober 2000 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

����������	�
�����	����������
� ���������		
��	���



	�
	�
	�
��������
�
	�����
����	��������	��
�
��
����
������
�����

� ����������
��
�����������

	�
���
�������
���
��
�

� �������������
�
��
��������
������
��
�����������
���	
	�������
���	�
	�	�� 
��
�
�����
�!�������
	� ���
�
�
���
��������
��
�"

���������	
���������	�
�������

���������	�����	
����

#�$���
�������������	����
����
�����
	��	��!�����
�������
����������
����
��	�
����#���%�
�
�
��
������
	
��$�����
�����
��	�
������
	�
��

&����������	����
���!��
���
�
$�
���
������������
����!���'
�
�
��(�	��
�)���
	�
��������
��
		��	�
�����
��

)���
��������������$������
���
�
!������	���� ���
������$�����
��
�
!�
�����!����
�*

)
�������
	�����	
�
	!���

Mødekalender

Tirsdag 17/10 kl. 16:  Fællesmøde
         kl. 18.30: Opstillingsmøde

Tirsdag 24/10 kl. 16:  Generalforsamling
Tirsdag 31/10 kl. 16:  Fællesmøde
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Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 17/10

Kl. 16.00
i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Mødeplanlægning
5. Studienævnsmødet
6. Eventuelt

ad 4 – Mødeplanlægning
Vi skal have lavet en plan for, hvem der
forbereder møder hvornår, dvs. køber
kaffe og kage mm.

Alle er som altid mere end velkomne, alle
har stemmeret, og alle har noget at sige.

Kaffe, the og kage.

Og så indkaldes der også til

Opstillingsmøde
Tirsdag den 17/10

Kl. 18.30
i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om opstilling til valg
3. Opstilling til Studienævn for Medicin
4. Opstilling til Det Sundheds-

videnskabelige Fakultetsråd
5. Opstilling til Konsistorium
6. Valg til diverse udvalg og bestyrelser
7. Eventuelt

Husk også generalforsamlingen den 24.
oktober - se indkaldelsen i MOK nr. 4
fra d. 27/9

En vigtig tirsdag!

På tirsdag går det løs.
Efter fællesmødet holder vi opstillingsmøde.
For dem der ikke var til infomøde tirsdag
den 10/10, skal det nævnes at Det
Medicinske Studenterråd hvert år opstiller
kandidater til Studienævnet, Fakultetsrådet
og diverse udvalg og bestyrelser såsom
evalueringsudvalget, rustursudvalget,
Bogladens bestyrelse og de
semesterudvalg (fx 1. sem, udvalget), der
planlægger og følger den ny studieplan.

Hvem der stiller op, og i hvilken rækkefølge,
afgøres på opstillingsmødet, hvor alle
medicinstuderende i Kbh. kan stille op og
har stemmeret. De sidste 5 år har der ikke
været modkandidater til Det Medicinske
Studenterråds kandidater, så hvis du har
lyst til at blive valgt ind, er dette din chance!

Der skal vælges 5 studenterrepræsentanter
til Studienævnet, og 3 til Fakultetsrådet -
her plejer vi dog at stille op sammen med
Folkesundhedsvidenskab og Odonto-
logisk Forening. Der er kun få af de
nuværende indvalgte der kan fortsætte, så
der er brug for dig!

Hvis du ikke har lyst til at stille op, er du
også mere end velkommen til at komme og
kigge.
Vi spiser mad mellem møderne, og
Studenterrådet gi’r selvfølgelig.
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Vi er en forening af medicinstuderende her på
Panum, der interesserer sig for anæstesi og
traumatologi.
Foreningen er et år gammel og opstod med bag-
grund i en gruppe studerendes interesse for bl.a.
lægeambulancen, traumecenteret og intensiv be-
handling af patienter.
I det forgangne år, er der blevet afholdt arrange-
menter om bl.a. væsketerapi, thoraxkirurgi,
abdominalkirurgi, lægeambulancen. Vi startede i
dette semester med at afholde tre traumedage
for 100 medicinstuderende fra hele landet.
Hvis du interesserer dig for noget af det oven-
nævnte,  så kom til vores møde, der afholdes kl.
16 den første onsdag i en måned i FADL’s møde-
lokale. Alle medicinstuderende er velkomne, unge
som gamle, tidlig som sent på studiet.
/SATS
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Sonja Branci, Jakob Hessel, Mikkel Taudorf, Jes-
per Berquist, Kristine Sarauw, Rune Rasmussen,
Morten Bo, Christian Kronborg og Rasmus ’Hel-
mut’ Huan

Nu er det vist tid til lige at sige hej til hinanden.
3 vigtige ting på dagsordenen:
1. Kemieksamen - dumpet/ikke dumpet
2. Overgangsordninger
3. Anatomieksamen

Så mød op til tutormøde TORSDAG d. 12. okto-
ber kl. 16.00 i studenterklubben
Gordon
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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.

7&�����!�����&�;
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.

7&�����!�����&���  <;
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.
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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, se-
minar, anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af
bil, materialer, rekvisitter, andre anskaffelser 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 13. oktober 1999.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

��� ���	������	����
�������

Møde i nye lokaler kl. 16.00 Torsdag, mødes i
klubben og går til de nye fantastiske lokaliteter.

Efterårets kommende arrangementer:
Tur: Sejlerhygge, foredrag og evt. sejltur
Fiskeri: Kuttertur i feb. For at undgå silde-
helvede
Fluebinding i de mørke aftener
Jagt: Nye jægere fejres samtidig med vores
nye lokaliteter
Der kommer flere skydebane ture
Jagttegnskursus

Alle datoer kommer på, og hvis i vil høre mere så
ring eller stop mig på gangen. Der vil også komme
tilmældings frister med betaling pga. dårlig er-
faring med opmødet.

Fisketur i Trykkevælde Å d.14/10:

Er du en af dem der du ved nok! Ja, en af dem der
kan det der!! Aborren er i Trykkevælde sammen
med lidt havørred, brasen, skaller, geder, etc..
Vil du med på tur til Å’en så ring til 28151884
eller Email bjreseke@mdb.ku.dk. Turen koster
felles bensin, fiskekort på 50 Dkr, og en gang
godt humør. Sidste tilmældings frist er 11/10 og
der skal ligge 50 Dkr ved tilmæling.

Jagttegnskursus:

Januar er måneden hvor vi igen vil lave et hur-
tigt og billigt jagttegn’s kursus. Du kan simbelthen
tage et jagtegn gennem PAF for unde 1000 dkr.
Man skal selv læse teorien, men våbenkurset er
der registreret lærer til. Er du interesseret så
kan tilmælding ske til Bjørn Reseke 28151884
eller email bjreseke@mdb.ku.dk.

 Med Farvede Efterårshilsner
Bjørn Reseke
Formand
Tlf:28151884
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- det er ikke for sent at tilmelde sig til efterårs-
lejren, der bliver holdt på Kolonien Filadelfia i
den kommende weekend, den 14. – 15. oktober.
Programmer hænger rundt om  på Panums opslag-
stavler / kan fås af undertegnede.
OG idet René fylder 25 år lørdag byder han på
morgenmad kl.9, inden vi tager afsted på week-
end.. Så, vi ses!
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PAF- Panums friluftsforening-
gentager succesen fra foråret
med en squashturnering i Grøn-
dalscentret d. 28. oktober.
Turneringen starter kl.11.00 og
førløber til kl. 18.00. Der vil
blive spillet på fire baner, og der opdeles i her-
rer (øvet og uøvet) og damer. Man skal ikke
være professionel eller medicinstuderende for
at deltage, bare man har spillet lidt for sjov, så
kan det jo være lige noget for dig!!
Prisen er 30 kr. per deltager, som betales ved
tilmelding til Louise H Pettersen eller Cecilia
Scheja tirsdag eller torsdag kl.12.00 i Kantinen.
Hvis du ikke er medlem i PAF betaler du nu 50
kr. og får et helt års medlemskab i PAF!
Betaling kan også ske gennem indbetaling af 30
kr. på kontonummer: 3156119199 i Den Danske
Bank. Husk at skrive navn og angive hvis du er
øvet eller uøvet. Ved tilmelding på denne måde
kontakte også nedenstående per telefon eller
email.
Der er sidste tilmelding fredag. 20 oktober. Men!
Skynd dig at tilmelde dig, da vi i foråret blev
nød til at lukke for tilmeldingen!
Ved spørgsmål kontakte Louise:
louise_hammer@hotmail.com, 24211876 eller
Cecilia: ceciliascheja@hotmail.com, 26636780.
God fornøjelse!
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PUC står for Panum Underwater Club. PUC er en
nyligt dannet basisgruppe/klub på Panum, hvis
interesseområde kun omfatter dykning.
Vi arrangerer dykkerture for vore medlemmer, har
lige fået bevilget en svømmehal til vintertræning
samt har seriøse planer med at kunne tilbyde sports-
dykkeruddannelser i klubregi.
Tanken bag.
Der findes i dag i forvejen et utal af sportsdykker-
klubber i København. Hvorfor så danne endnu en?
Ideen har fra begyndelsen været en klub, hvor
medlemsskaren kun består af studerende fra Panum
og hvor kontingentet er til at betale.
Vi har ingen ambition om at konkurrere om medlem-
mer med veletablerede dykkerklubber som AUG o.l.
Sammenlignes udstyrskapacitet og medlemsskare er
vi langt bagud. Men mon ikke der er mange
panumstuderende, som kunne ønske sig at være med
i en klub, hvor medlemmerne var ligesindede unge,
som var i gang med samme uddannelse som dem
selv, interesserede sig for mange af de samme ting
og i det hele tage snakkede godt sammen? Det tror
vi der har startet PUC, og det er disse studerende vi
henvender os til.
Hvem kan dykke i PUC?
Klubben er åben for alle. CMAS, PADI, NAUI, snorkel-
dykkere, svømmere, kort sagt: alle. For at dykke i
en klub under Dansk Sportsdykker Forbund i Dan-
mark skal man have et CMAS certifikat eller skal
tage et konverteringskursus, men ellers regerer der
en evig diskussion om hvilket uddannelsessystem der
er bedst. Dette vil vi dog ikke komme ind på her.
Vi har i PUC bestemt at tillade alle at komme ud at
dykke med os, uafhængigt af certifikat. Vi har ingen

planer om konverteringskurser o.l., men før vi sen-
der et nyt medlem under vandet sikrer vi os, på
f.eks. et prøvedyk med en erfaren divemaster, at
vedkommende ved, hvad man gør. Sagt på en anden
måde: Vi sætter sikkerhed meget højt, og dykker
altid med mindst makkerline og overfladebøje i nor-
diske vande, samt har altid en dykkerleder på stran-
den/båden til evt. alarmering i nødstilfælde.
Økonomien bag
Fra februar år 2001 fastsætter vi et nyt medlems-
kontingent. Strukturen bliver et indmeldelsesgebyr,
i størrelsesordenen 2-300kr., som betales en gang for
alle og derefter et halvårligt kontingent, omkring
100-200kr., som skal betales, hvis man ønsker at
deltage i vore aktiviteter det pågældende semester.
Synes man dette lyder dyrt, kan man blot sammen-
ligne med AUG, som er en dykkerklub startet af
biologistuderende og nu åben for alle. Medlems-
gebyret der er halvårligt 600kr.
Dykning er desværre en dyr sport, og en dykkerklub
kan ikke drives på velvilje alene. Men er folk seriøst
interesserede i sportsgrenen, er pengene givet godt
ud.
Fremtidige planer
Vores 1. prioritet er at få anskaffet en mængde fulde
SCUBA sæt, så vi er uafhængige af udlejning og kan
gøre turene billigere for dem, der ikke ejer eget
dykkerudstyr.
Vi har også seriøse planer med at kunne tilbyde
dykkerundervisning og udstedelse af certifikater, så
nye medlemmer kan komme til.
Endvidere er vores ønske om en klubbåd velkendt,
og vi arbejder på sagen.
Klubhus/lokale er undervejs og svømmehal har vi
allerede fået bevilget.
Ellers er det er medlemmerne i fællesskab som for-
mer klubben, hvormed det også er disse som har
ansvaret for, at klubben kan vokse sig stor. Alle der
kunne tænke sig at være behjælpelige med alt fra
undervisning, bådføring til dykkerledelse og trans-

port opfordres til at give deres besyv med. Det er
jer, studerende, der har muligheden for at danne en
velfungerende dykkerklub !
Har du taget et dykkercertifikat for nogle år siden
men ikke dykket siden?
Mangler du nogen at dykke med?
Kan du ikke dykke i en DSF klub fordi du ikke er
CMAS uddannet?
Meld dig ind i PUC !
Er du allerede medlem i en anden klub?
Meld dig ud og meld dig ind i PUC :-)
De kjærligste våde hilsener
Christian (209) og Erik (209)
PUC@dk2net.dk.
PUC Kalender
Oktober, november 2000 samt februar og marts 2001:
Svømmehalstræning 20:00 – 22:00 hver tirsdag
Vigerslev allé skole Alle velkomne, da det ikke er
nogen dykkerspecifik aktivitet. Mulighed for vand-
polo/svømning/m.m.
Aktiviteten er GRATIS, så se at få jer meldt til !
Stadig ledige pladser på holdet !
Februar 2001
Stiftende generalforsamling ! Info kommer i MOK.
April 2001
Weekendtur.
4 dyk i DK over en weekend, lørdag og søndag
Maj 2001
Kullentur.
3 dage, med 2 overnatninger på Kullen. Torsdag -
søndag. Fremragende dykning i sydsverige
August 2001
Lysekil tur
Årets højdepunkt. 8 dages dykkertur til den svenske
vestkyst. Dykning i særklasse i sveriges
Gullmarsfjord. Lodrette bjergvægge der rækker ned
til dybder på over 100m !
Efterår 2001
Første hold af elever starter på en dykkeruddannelse
hos PUC.
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12/10 I Kina Spiser De Hunde
19/10 Filmmaraton: Se film hele natten
25/10 Being John Malkowitch
2/11 Sound of Music
9/11 Skandinavisk Film
16/11 Fight Night - Et tæsketema
23/11 Das Boot
30/11 Buena Vista Social Club
7/12 Saving Privat Ryan
14/12 Nightmare Before Cristmas

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
45 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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Da den kedelige bankmand Arvid kommer til at slå en
bankrøver ned med sin squash-ketsjer, bliver han dagens
helt. Men han får også dårlig samvittighed. Derfor opsø-
ger Arvid sin halvpsykopatiske bror for at få hjælp til at
røve en pengetransport og forære byttet til bankrøveren
og dennes kæreste.

Instuktion: Lasse Spang Olsen
Skuespil: Dejan Cukic, Kim Bodnia,

Tomas Villum Jensen

Dejan Cukic var også med i Spang Olsens første spille-
film, „Operation Cobra“. Han har endvidere kunnet ses i
„Bella min Bella“ og „Ondt blod“.
Tomas Villum Jensen huskes fra bl.a. „Drengene fra
Sankt Petri“ og „Det forsømte forår“. Han var med i
Spang Olsens novellefilm „Davids Bog“, der også var skre-
vet af Anders Thomas Jensen. Efter Oscar-nomineringen
for kortfilmen „Ernst og lyset“ fik Villum Jensen lov til at
instruere sin første spillefilm, „Kærlighed ved første hik“.
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Torsdag den 12. oktober
klokken 20.00
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Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på hospita-
ler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karak-
teriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter
bekendtskab med en lang række tropemedicinske
sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i
den tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været I tro-
perne vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset
studietrin.
Mødet afholdes 11/10 kl. 20.00 i FadL´s mødelokaler
(ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse Andersen på
tlf. 56501445.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Lasse Andersen.
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Har du lyst til :
- at opleve hverdagen på et dansk hospital ?
- at se med egne øjne om virkeligheden pas

ser med bøgernes støvede verden ?
- at prøve kræfter med dit fremtidige job ?

Er dette lige dig, så skulle du tage med IMCC på
præklinisk ophold på et sygehus på Sjælland eller
Bornholm. Opholdet varer 14 dage og foregår på en
medicinsk eller kirurgisk afdeling.

Vi plejer at kunne tilbyde ophold på følgende syge-
huse :
- Bornholm
- Holbæk
- Kalundborg
- Køge
- Nakskov
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Stege

Er du interesseret, kan du skrive en seddel med
navn, adresse, tlf., det ønskede sygehus samt en 14-
dages periode i januar, som kan afleveres på IMCC-
kontoret senest fredag d. 3 november 2000. Ophol-
det koster 300 kr., hvoraf  50 kr. returneres ved
aflevering af en rapport om opholdet. Indbetalings-
kort fås på IMCC’s kontor, eller pengene kan indbe-
tales på giro 6 07 62 62. Tilmeldingen er bindende,
og pengene returneres kun, hvis et ophold ikke kan
arrangeres, ved sygdom samt ved reeksamen.

*�������8
Mandag d. 30 oktober kl 20-21 holder præklinisk
udvalg infomøde i FADL´s mødelokale, hvor vi vil
fortælle lidt om hvad vi laver og hvad et præklinisk
ophold er.
Vil du høre mere om præklinisk ophold eller kunne
du tænke
dig at være aktiv i gruppens arbejde, kan du ringe til
os :
Mattis - 33 21 18 20 Bo 38 11 29 61

�����������
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Kunne du have lyst til at tilbringe januar/februar
måned på centralhospitalet i Kinshasa, Congo ?
PIT, en undergruppe af IMCC, der sender studerende
på kliniske ophold i Sydamerika, Indien, og Afrika,
har fået en forespørgsel fra den Congolesiske konsul
i Danmark, gående på om der er en eller flere danske
medicinstuderende der kunne tænke sig at tilbringe
januar/februar i Kinshasa.
Konsulen rejser selv til Kinshasa medio januar, med
en containerfuld medicinsk udstyr, og bliver i byen
februar ud. Hun vil således i denne periode kunne
vise til rette på hospitalet og forestå introduktion til
stedets læger. Hospitalet har tidligere haft besøg af
danske læger, og der vil i foråret formentlig være en
gruppe danske øjenlæger på hospitalet.
Opholdet er på sædvanlige PIT-vilkår, det vil sige at
man selv finansierer ophold og rejse via legater. Der
er ikke ret lang tid at løbe på, så er man interesseret
skal man nok på banen nu !
Der er som de fleste vil vide krig i Congo, men der
har på intet tidspunkt været uroligheder i Kinshasa,
kampene foregår ude i provinsen. Der er dog mange
sårede soldater på hospitalet. Som det ser ud nu er
det ikke umiddelbart specielt farligt at tage til
Kinshasa, men man bør selvfølgelig følge situationen
hvis man overvejer at tage af sted.
Alt i alt noget for de lidt mere eventyrlystne.
Synes du ovenstående lyder interessant er du vel-
kommen til at kontakte PIT. (56501445)
Lasse Andersen.
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Hospital Land Tidspunkt Antal pladser Prioritet
Kotagiri (Øjenhospital) Indien 1 fra feb-april 1 fra maj-juli 1
Arogyavaram Indien F01 2 (samme køn)

#)(#�,�
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Hospital Land Tidspunkt Antal pladser Prioritet
Kotagiri (Øjenhospital) Indien E01 1
Oddanchatram Indien E01 2 (samme køn)
Bissamcuttack Indien E01 2
Arogyavaram Indien E01 2  (samme køn)
Kigoma, Heri TanzaniaE01 2
Maua Kenya E01 1
Tororo Uganda E01 2

?H�+�#�
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Matayazo TanzaniaE01 ?
Mvumi TanzaniaE01 ?
Montevideo Uruguay E01 ?
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Set fra undertegnede to læreres side er der flere
ting, som ikke er ordentlig belyst i den debat, der er
foregået i de sidste fem numre af MOK.
Eksamen i cellebiologi har i mange år bestået af en
hovedopgave samt kortsvarsopgaver i anatomi, bio-
fysik og biokemi. I det samlede eksamensresultat
har disse talt henholdsvis 30%, 20%, 20% og 30%.
Det samlede eksamensresultat er fundet ved et gen-
nemsnit af de vægtede del-resultater. Karakteren 6
og dermed bestået, er sat til 55% rigtigt.
Vi mener at denne 55% grænse er i overensstem-
melse med bekendtgørelse nr. 513 af 22.juni 1995 om
karakterskala og anden bedømmelse. Herfra citeres
de uddrag som er relevante.
§ 6. Karakteren 6 er bestågrænsen, hvor der er krav
om at bestå.
I skriftlige og mundtlige præstationer, hvor man med
rimelig nøjagtighed kan angive, hvor stor en brøkdel
af den stillede opgave eller det forlagte emne den
uddannelsessøgende har kunnet klare, skal denne
brøkdel være over ½.
§10. Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve
eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt,
hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakte-
ren 6 eller bedømmelsen “Bestået”.
Stk. 2 Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1
opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet op
et gennemsnit på mindst 6,0 kan ikke opfyldes ved
oprunding. (citat slut)
I eksamen i cellebiologi fremkommer hver af de fire
delkarakterer som et gennemsnit af eksaminators og
censors bedømmelse. Hvis denne afviger en karakter
på skalaen tages gennemsnit, er afvigelsen større
gennemgås opgaven hvilket også er tilfældet hvis
der er tvivl om bestået/ikke-bestået. Det vil sige, at
der i værste fald kan være fire oprundinger inden den
eventuelt sidste oprunding ved den  endelige sam-
menlægning. 55% beståelsesgrænse er ikke et udtryk
for regnetekniske spidsfindigheder (som det har væ-
ret antydet) men en pragmatisk måde at sikre både
kravet i §6 om at ½-delen skal være bestået, og at
tilfredsstille kravet i §10 som siger at dette ikke må
opnås ved oprunding.
Fra eksaminatorernes side udfoldes store anstren-
gelser for at eksamensopgavernes sværhedgrad bli-
ver den samme fra gang til gang. Derfor forhånds-
godkendes opgaverne af erfarne censorer fra hospita-
ler og uddannelsesinstitutioner. Det har mildest talt
ingen mening at fastholde en bestemt
beståelsesgænse hvis ikke opgavernes sværhedsgrad
er den samme.
Censorinstitutionen er en uafhængig instans som li-
geledes sikrer at den endelige bedømmelse er i over-
ensstemmelse med fornuftig og rimelig praksis. Der
er gennem de sidste ca 10 år sket en fordobling af det
antal studenter der går til eksamen i cellebiologi.
Det er nu næsten 300 og der består tilsvarende
mange.
Efter vores mening består den egentlige skandale
i,  at man med tilbagevirkende kraft, administra-
tivt har ændret på en beståelsesgrænse og dermed
sænket niveauet. Set ud fra den begrænsede infor-
mation som vi hidtil har fået, har en eller flere per-
soner i de administrative lag uden faglig indsigt :
1. Fortolket karakterbekendtgørelsen forkert i for-
hold til de faktiske forhold som eksisterer ved celle-
biologieksamen.
2. Desavoueret fagenes lærere og deres vurdering af
det faglige niveau. Et niveau som har været kendt og
accepteret i mange år.
3. Underkendt den uafhængige censorinstitution, som
har godkendt sværhedsniveau, beståelsesgrænse og
den endelige bedømmelse.
Vi håber med disse oplysninger at give et mere nuan-
ceret billede af de  problemer der har været vedrø-
rende cellebiologieksamen. Vi har ikke lyst til at
kommentere de mere hidsige indlæg, men vil gerne
takke de debattører, der har vist forståelse for
eksamensproblematikken. Denne sag har mildest talt
ikke øget motivationen hos lærerne.
Med venlig hilsen
Per Hellung-Larsen & Sune Frederiksen
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Bioke-
misk Afdeling B
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Emil Graungaard skriver i MOK nr. 5 endnu et af
sine urimeligt lange og både sprogligt og
indsigtsmæssigt svært begrænsede indlæg. Jeg næv-
ner i flæng sprogligt: “for” i betydningen at få, “Leif
Christensen` indlæg...”, som skulle have været Leif
Christensens indlæg..., “værsko”, sikkert ment som
værs´go, eller tager jeg fejl; er der mon tale om et
par sko ? Mit navn er beæret med hele to stavefejl.
En nærmere sproglig analyse ville føre for vidt om-
kring.
EG demonstrerer igen sin manglende evne til at
forstå “kalibreringsforklaringen”, som både Søren
Fanø, Anders Løkke og undertegnede har fremført i
MOK nr. 2 og 4. Jeg gentager den ikke - jeg tror ikke
det vil hjælpe.
Som kompensation (eller hvordan skal man forstå
det ?) angriber han til højre og venstre: siger at folk
ikke kan “få tungen længere op i r...” på studie-
administrationen, anklager studieadministrator Leif
Christensen for at være en skandale, uden at under-
bygge denne påstand det mindste (hvor var MOK-
redaktionen henne ?) og senest, lidt mere fredsom-
meligt anklager han undertegnede for ikke at sætte
mig ordentlig ind i sagen, og ikke have forstået no-
get, samt at “alle” ved at “mindst cellebiologi og
kemi eksamen på 2.sem. har haft en besåelses% på
de 55.”, hvorfor han er forundret over min uviden-
hed.
Det breder sig som ringe i vandet, synes jeg. Hvis
man fortsætter med at komme med fuldstændig af-
sindige påstande og beskyldninger, så vil der selvføl-
gelig komme en dag, hvor folk ikke gider at svare
mere, og så kan man jo hævde, at man har vundet
diskussionen...Mit gæt er, at den dag kommer på
næste udgivelsesdag for MOK, afhængigt af hvor la-
trinære EG´s anklager på mig bliver.
Vedrørende min håbløse ignorance omkring medicin-
studiet og dets opbygning, vil jeg dog gøre et sidste
forsøg på at oplyse EG.
Kemi har ikke haft en beståelsesgrænse på 55 %. Der
har været en pointoptælling, korrekt. Men den har
været vejledende. Studerende med et vejledende re-
sultat på mellem 45 % og 55 % er blevet vurderet
kvalitativt, idet kemikerne kvalitativt vægter visse
opgaver mere end andre. Dette kan kemikerne doku-
mentere. EG: Det behøver du ikke at vide. Men du
skal ikke hævde, at man er uvidende bare fordi, man
ved det.
Med venlig hilsen
Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Formand, Det Medicinske Studenterråd
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Kære medstuderende.
Jeg er ikke så bekendt med alle detaljerne i sagen…
Jeg er bare en ”gennemsnitlig” medicinstuderende
på Panum. Jeg skriver i anledningen af, at jeg er
skuffet over de studerende der er bestået pga. af
Emil Graungaard ikke har givet lyd fra sig! Især dem
som er kommet tilbage til studiet. I stedet har folk
bare brokket sig i MOK.
Jeg er sikker på at I  eller nogen I kender på studiet
har haft problemmer eller blevet forsinket pga. celle-
biologien. Jeg har personligt ikke haft særlige
problemmer med hverken cellebiologien eller andre
eksamenerne indtil nu på studiet. Jeg er foraget
over ligegyldigheden fra de studerende. Tag jer sam-
men! Vi er alle sammen studerende og burde støtte
hinanden.
MVH
David Merrick, 10. semester.
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Kære Søren Fanø, Anders Løkke og Morten Ruhwald,
Tag jer sammen og lad være med at overspille jeres
roller, nu må det være nok med at svine Emil
Graungaard til. Hvis I læser hans brev i MOK fra d.
4. Okt.  Kan I se, det er instituttet der har opfordret
ham til at skrive den oprindelige klage og når der  i
karakteregivningsbekendtgørelsens § 6  står : Man
skal have 50% for at bestå celle belle. Derfor kan
instituttet ikke tillade sig at overtræde dette. Det
som Emil har gjort er noget som mange studerende
på Panum ville have gjort hvis de havde kendskab til
bekendtgørelsen og energi tilovers efter celle belle.
Man skal rose Emil for hans indsats og for det han
har gjort for sine med studerende. Han fortjener ikke
at blive trampet på, som I gør. Man møder desværre
tit folk der overspiller deres roller og prøver på at
vinde et par billige point her og der, uanset om det
er anstændigt eller ej. Citat fra Morten Ruhwalds
brev i MOK fra d.4. okt. ”Vil den der har taget Emil
Graungaards bamse være venlig at levere den
tilbage”..og ”….være sød at skride ud i skuret og snitte
et par træmænd .” citat slut.  Til Morten vil jeg sige,
mig bekendt er man som regel  længe færdig med at
lege med bamser og andre barnagtigheder når man
starter på panum instituttet og  jeg håber sandelig
ikke du er en af dem der stadig  lever i det stadie……
Til sidst vil jeg opfordre jer drenge til at hente jeres
slikkepinde i panum kantinen snarest, det har I san-
delig fortjent.
Med venlig hilsen.
Farizad Azour 6. Sem.
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Kære Anders Dyhr Toft, bestyrelsesmedlem i FADL,
KKF.
Jeg skal hermed beklage at have været misinformeret
om antallet af Dialyseassistenter i Fadl’s bestyrelse.
Det var ikke min mening af vildlede menige Fadl-
medlemmer, men tværtimod at informere om anden-
delspulje-spørgsmålet forud for generalforsamlingen.
Det er selvfølgelig et politisk spørgsmål om ulempe-
tillæg indtjent på vidt forskellige hold med vidt for-
skellige arbejdstider skal deles ligeligt mellem alle.
Det ville glæde mig, om der kunne opstå en debat om
emnet her i MOK. Jeg ved at også MVS-hold føler
sig snydt over at skulle aflevere en del af deres
nattevagtstillæg til dialyse-assistenterne… Jeg gen-
kender din følelse af bitterhed over at lægge et stort
stykke frivilligt arbejde uden at modtage nogen re-
spons. Mit indlæg d. 27. sept. var netop en beskri-
velse af den frustration, jeg føler over gentagne gange
at have påpeget uretfærdigheden ved det nuværende
system, for blot at blive mødt med bestyrelsens
uvillighed til i det hele taget at tage en seriøs dis-
kussion om emnet. Jeg er klar over den dobbelthed
der efterhånden er opstået i spørgsmålet om anden-
delspuljen, idet dialysen på sin side kan hævde at
have vundet hævd på den kunstigt høje løn, de har
haft gennem ca. 15 år. Jeg mener dog, det er pinligt,
som bestyrelsen (og fhv. direktør) har ageret strudse
(= har stukket hovedet i busken) hver gang problem-
stillingen er blevet bragt på bane. Det glæder mig
derfor at høre om den opbakning, der var på general-
forsamlingen, og ser frem til at blive indbudt til at
deltage i arbejdsgruppen omkring andendelspuljen.
Venlig hilsen
Mark Aplin
Holdleder Card-hold 4101
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