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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:
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Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35327085
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41,
35327093 (holdsætning på 1. og 7. semester, plan-
lægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35327092
(dispensationssager, VKO, OSVAL)
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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 36322792
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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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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I løbet af denne vintertermin tager Studie- og
eksamenskontoret et nyt
edb-system i brug. Som det sikkert er de fleste bekendt
følger der altid
nogle begyndervanskeligheder, stress og meget travl-
hed med, samtidig med at
nye edb-systemer ikke altid virker optimalt til at starte
med.
Vores EDB-support arbejder dog på højtryk på, at løse
de problemer der er og
som vil opstå hen ad vejen, men vi vil gerne bede om,
at I som brugere af
eksamenskontoret (og vores edb-system) vil vise lidt
tålmodighed, så vil vi
til gengæld gøre alt hvad vi kan for at få det hele til
at klappe.

Til oplysning for flere, som bruger Selvbetjening for
Studerende på WWW: I
har sikkert lagt mærke til at dette system også har
kørt lidt ustabilt i den
seneste tid. Dette skyldes også overgangen til det nye
system.

Hilsen
Studie- og eksamenkontoret.
Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret
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
           www.ku.dk/selvbetjening/
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Tilstede: Ovl. Gunnar S. Lausten (GL), ovl. Troels Mørk
Hansen (TMH), ovl. Niels Bækgaard (NB), ovl. Jan
Pødenphant (JP), ovl. Jens Strøm (JS), ovl. Thomas
Lind (TL), ovl. Lene Wallin (LW) fra kl 16.00, stud.med.
Dan Fuglø (DF), stud.med. Lotte Colmorn (LC),
stud.med. Mette Marklund (MM), stud.med. Peter
Masny (PM), stud.med. Martin Kelkelund (MK),
studentersekretær Nanna Borup Jensen (NBJ),
studentersekretær Marie Bønnelycke (MB).

Afbud fra: Ovl. Carsten Lenstrup, ovl. Finn W. Henrik-
sen, stud.med. Iben Spanggaard, stud.med. Rune
Mogensen, sekretær Birthe Brogaard, sekretær Lis-
beth W. Jensen.

Næstformanden byder velkommen, og gør opmærk-
som på, at sekretær Birthe Brogaard nødvendigvis
må være sygemeldt i en længere periode. Klinikudvalget
sender de bedste hilsner.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr.03/2000: Godkendt .

3. Meddelelser fra formanden: Næstformanden med-
deler på vegne af formanden, at lektorater, der udlø-
ber i januar 2001 skal søges igen i november efter
opslag.

4. Meddelelser fra studenterne: Ingen.

5. Konkrete sager til drøftelse: Ingen.

6. a) Logbog – 7. og 8. semester: Udkastet til logbog
godkendes med ændring: ”…skal du udfylde løbende
og diskutere…” (s.1). Om muligt skal logbogen laves i
A6 format, så der er bedre plads til den i kittel-
lommen. Under andre færdigheder kan mere speci-
fikke opgaver, som det ikke forventes at den stude-
rende når at prøve under klinikopholdet, påføres, ex
knæpunktur o.lign.

b) Retningslinier for patienters deltagelse i klinikker
– 12. sem: Klinikudvalget vedtager, at det er hen-
sigtsmæssigt at begrænse patienters deltagelse i
eksamensklinikker på 12.semester som foreslået i
stud.med. Mette Marklunds skrivelse. Klinikudvalgets
sekretariat udsender skrivelsen med en følgeskrivelse
om beslutningen til professorer og lektorer i kirurgi
og medicin på 12. semester, tutorer og kliniske lærere
i medicin og kirurgi på 7. og 8. semester.

7. Budgetudvalget: a) Undervisningsudstyr i budgetår
2000: Budgetudvalget afholder senere et møde vedr.
det undervisningsudstyr, der i det udsendte forslag
ikke er afgjort, og en revideret udgave af forslaget
foreligger til næste KLU-møde. Klinikudvalget god-
kender budgetudvalgets foreløbige dispositioner. b)
Budget 2001/Kompensationsberegninger: Punktet ud-
sættes og tages op på et ekstraordinært budgetudvalgs-
møde.

8. Undervisningsplaner: Der afholdes planlægnings-
møde d. 28/9 for alle 3 klinikudvalg og studie-
administrationen. Klinikudvalget indstiller, at der
laves en holdbar løsning med flere hold i stedet for
overbooking af de eksisterende hold, idet man finder
overbooking helt uacceptabelt. Endvidere gøres der
opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt med
ansættelse af flere undervisere i tilfælde af, at der
laves flere hold.

9. Universitetssekretariatet: Klinikudvalget bakker
op om, at der ansættes en vikar til at hjælpe i sekre-
tariatet, mens BB er sygemeldt, hvis der viser sig
behov for det.

10. Studienævn for Medicin: Intet.

11. Eventuelt: a) TMH: Hvortil kan man henvise de
gæstestuderende på KAS Herlev, der ønsker kontakt
med vores studerende? – Der henvises til PC-rummet
ved universitetssekretariatet.
b) MM refererede kort et nyligt afholdt møde med
studielederen og medlemmer fra Klinikudvalget vedr.
eksamensafholdelse på 12.semester: Studielederen ar-
bejder videre med at sørge for ensartede vilkår ved de
tre klinikudvalg for at gå til eksamen på 12.semester.
BB udarbejder referat samt tilskriver studie-
administrator Leif Christensen i sagen med kopi til
eksamenskontoret. Herudover drøftede man kort ek-
samination i bifag udenfor eksaminators speciale,
uden dog at nå frem til nogen konklusion.
c) MM: Hvorledes sikrer man, at en underviser over-
holder sine undervisningsforpligtelser? - Formanden
tager kontakt til den pågældende underviser vedrø-

rende sagen. Problemstillingen tages op på det plan-
lagte møde på Panum med bl.a. Kvalitetssikrings-
udvalget og Klinikudvalgene d. 09.11.2000.
d) GL gav udtryk for, at det kunne være en idé at gøre
aflevering af selvangivelser obligatorisk, og samtidig
at tilsende selvangivelserne til undervisere i begyn-
delsen af et semester, så de kan udfyldes løbende. –
Sekretariatet sørger for dette.

Mødet hævet kl. 16.20. Næste møde afholdes mandag
d. 09. oktober kl. 15.15.

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke

Har du været udsat for vold på
en FADL-vagt?

….så læs bagsiden.
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt  Aflyst

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 Aflyst

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen 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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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 undervisnin-
gen, hvis der er en ledig plads på det næste semester.

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 sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensa-
tion til gentagelse af undervisningen i det efterføl-
gende semester. Du skal søge, så snart problemet op-
står.

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.
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Den 28. februar 2000 udløb afleveringsfristen for for-
sider til efterårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksamen.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

 �����������&

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.

3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået
kemi for at blive holdsat på 4. semester.
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1. Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I efter 6 år.
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1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksaminer
bestås i samme eksamenstermin (incl. syge/
reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene
og dumper den anden, skal du op i begge eksaminer
igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine til-
meldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen 1998 i
Annex II. Der finder du den ændrede studie- og
eksamensordning. Du kan selvfølgelig også kontakte
studievejlederne.

�����
%

Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studie-
vejledningen derfor denne Invitation til at komme
forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nær-
meste fremtid du bør være opmærksom på.

$����������
Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over to
semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan
du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har
mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker
om hvor meget du kan overkomme før og efter føds-
len. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med
bekymringer over at komme videre i studierne, og
erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid
og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så
sent som 1. august og 10. januar afmelde det kom-
mende semester. Det er under alle omstændigheder
bedre at være forudseende, end at skulle søge om
gentagelse af undervisningen.

.������
Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksame-
ner ved at forevise vandrejournal på eksamens-
kontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige
eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du me-
ner der bør tages andre særlige hensyn under eksa-
men, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke mu-
ligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a. gravi-
ditet.
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Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, kan få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip
som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få
6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen

- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen

- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 måne-
der for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale

studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip)
med mindre du samtidig består dine eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve
årsfribeløbet 17.619,- pr. barn

For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale
omkring deling af semestre, ansøgning om særlige
hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring
udbetaling af fødselsklip.

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.
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For studerende, der går på 1. semester i efteråret 2000
(ny ordning) og som skal til eksamen i Basal human-
biologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi i ja-
nuar 2001, er der tilmelding til eksamen via  WWW/
SEB (på adressen: www.ku.dk/selvbetjening/)

For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på
Studie- og eksamenskontoret.

Tilmeldingsperioden er 23. oktober – 17. november
2000
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For studerende, der endnu ikke har bestået kemi-
tentamen (gammel ordning) og skal til kemi-tenta-
men i februar 2001 er der tilmelding til tentamen via
WWW/SEB (på adressen: www.ku.dk/selvbetjening/)
eller på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 17.
oktober – 17. november 2000.

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via WWW/
SEB kan du tilmelde dig på eksamenskontoret (9.1.55a)
i samme periode (23. oktober-17. november).
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Undervisning i anatomi og speciel histologi
Tors. den 2. november. Lektionen i placenta og fo-
strets kredsløb er flyttet

fra:  kl 12 - 14
til:  kl 11 - 13
i lokale 14.01.37 D

Dvs vi mødes en time tidligere.

Charlotte Bech
underviser
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Her er semestrets åbningstider for november måned
ud. Åbningstiderne for resten af semestret følger se-
nere. Vi ses i kælderen.

Studiesalsvagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt:          På vagt:
Tirsdag 17.10 8 - 15 CJ/UTG
Onsdag 18.10 13 - 18 CJ
Torsdag 19.10 14 - 17 UTG
Mandag 23.10 12 - 18 UTG/CJ
Tirsdag 24.10   8 - 10 UTG
Onsdag 25.10   9 - 14 CJ
Torsdag 26.10 14 - 17 CJ
Fredag 27.10 10 - 15 UTG
Mandag 30.10 12 - 18 UTG/CJ
Onsdag   1.11   8 - 18 UTG/CJ
Torsdag   2.11 14 - 17 CJ
Fredag 3.11 10 - 17 UTG/CJ
Mandag   6.11 12 - 17 UTG
Tirsdag   7.11 14 - 18 CJ
Onsdag   8.11   9 - 13 CJ
Fredag 10.11   8 - 16 UTG/CJ
Mandag 13.11 12 - 16 CJ
Onsdag 15.11   9 - 13 CJ
Fredag 17.11   8 - 16 UTG/CJ
Tirsdag 21.11 14 - 18 CJ
Fredag 24.11   8 - 17 UTG/CJ
Mandag 27.11 12 - 15 UTG
Tirsdag 28.11   8 - 13 UTG
Onsdag 29.11   8 - 13 UTG

UTG: Uffe Trolle Gronemann
CJ: Christine Jensen

Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før
eksamenen.

Se i øvrigt vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st, hvor du kan finde flere informa-
tioner fra og om Studie- og eksamenskontoret.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte os.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Københavns Universitet
Panum Instituttet ) 35 32 70 62
Blegdamsvej 3 Fax.: 35 32 70 70
2200 København N
E-mail: mso@adm.ku.dk
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=s
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Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til
fase II-studerende. Her kan man øve praktiske klini-
ske færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd),
IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man
kan også øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-,
rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi - de sidst-
nævnte 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 undervisnings-
programmer. Vi har bla. programmer omhandlende
kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske færdighe-
der, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fy-
siologi.
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 ord-
bøger 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 Klinik-
udvalget 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-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. semester kan gennem-
syn af egne videoer foregå på hverdage mellem 08.00-
20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender
mellem 09.00-17.00.
NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vi-
ses ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17
på hverdage samt hele weekenden foregår indgang
gennem glasdøren umiddelbart til venstre for ram-
pen ned til kælderen.
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Dato Tidspunkt Emne Åbnes for tilmeld
191000 16.30-19.00 Genoplivning 200900
241000 16.15-17.45 Sutur 200900
241000 18.00-19.30 Sutur 200900
261000 16.30-19.00 Gynækologi 270900
311000 16.15-17.45 IV-adgang 270900
311000 18.00-19.30 IV-adgang 270900
071100 16.15-17.45 Kateter 111000
071100 18.00-19.30 Kateter 111000
091100 16.15-17.45 Sutur 111000
091100 18.00-19.30 Sutur 111000
141100 16.30-19.00 Genoplivning 111000

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 indenfor samme tidsrum som oven-
for. 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 karantæne for deltagelse i
øvrige kurser resten af semesteret!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet

Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Kære holdrepræsentanter

Forelæsningen ”Sår, infektionssygdomme”, som måtte
aflyses pga. manglende operatør d. 20.10, afholdes i
stedet Fredag d. 27.10 kl. 09.15 – 11.00 i aud 1, RH

Vil I venligst orientere jeres holdkammerater om dette.

Ret til ændringer forbeholdes - check altid opslag på
døren til studiesalen. Adgang kun ved forevisning af
gyldigt studiekort.
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Case-orienteret undervisning i mindre grupper med
træning i neurologisk undersøgelsesteknik og for-
tolkning. Øvelser på og vurdering af færdigheder på
simulerede patienter.
Med udgangspunkt i case diskuteres hvordan følgende
tilstande håndteres: kramper, akut opstået hoved-
pine, den bevidstløse - bevidsthedssvækkede patient,
akut opstået halvsidig kraftnedsættelse, hoved- og
columnatraume, udstrålende rygsmerter, gang-
forstyrrelser, inkl. progredierende lammelser/føle-
forstyrrelser og akut opstået svimmelhed.
Målgruppen er 24 yngre læger, men da der er få ledige
pladser optages stud.med’er på de sidste par semestre.
Ved optagelse på kurset forventes fremmøde fuld tid.
Ingen kursusafgift.
Tilmelding, gerne med kort motivation,  som e-mail:
gredal@dadlnet.dk

Ole Gredal
Neurologisk afd., H:S BBH
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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.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef/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 (Ca-
roline Møller).

Venlig hilsen

Gitte Haupt          & Caroline Møller
Servicechef Vagtchef

6�
0
6#3�.�
Ugestatistik for ugen: 16/10-2000 – 22/10-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2 1 2 1 0 0 0
Arbl. Vagter 7 3 5 4 2 0 1 22
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.
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Ugestatistik for ugen  16/10-2000 – 22/10-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 13 14 8 11 13 21 7 87
udækket 0 0 0 4 3 4 0 11 12
15-23
bestilt 21 18 17 18 23 13 9 119
udækket 0 0 1 11 11 4 0 27 22
23-07
bestilt 20 16 18 17 20 11 10 112
udækket 0 1 10 6 0 0 0 17 15
ialt
bestilt 54 48 43 46 56 45 26 318
udækket 0 1 11 21 14 8 0 55 17
dæknings % 100 97 74 54 75 82 100

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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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 henven-
delse – 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.

Vagtafdelingen
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.

$/��-
SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1
dag.

$/��
2/
at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s
egne postkasser anvendes. Manglende porto ko-
ster kr. 22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT
påstemplet HUSK PORTO.
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Stillingen som vagtchef ved FADL’s Vagtbureau
i København skal besættes pr. 1. januar 2001,
hvorfor der indkaldes ansøgninger fra interesse-
rede medicinstuderende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger man sig primært med
relationerne mellem de studerende og brugerne
af FADL’s Vagtbureau. Man deltager i opret-
telse og nedlæggelse af hold samt tager kontakt
til afdelingerne, hvis der opstår problemer mel-
lem parterne. En stor del af arbejdet består i at
besvare henvendelser fra de studerende samt
behandling af klagesager. Derudover står vagt-
chefen i samarbejde med kursussekretæren og
servicechefen for planlægning og afvikling af
FADL’s kurser. Dette omfatter ansvar for følge-
vagter, udarbejdelse af semesterhæfte, udvik-
ling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Ca. en gang om måneden holdes møder med hold-
repræsentanter fra VT-flyverholdene, hvor hol-
denes aktuelle situation og eventuelle proble-
mer diskuteres, samt med vagtudvalget, hvor
dispensationsansøgninger og driftsmæssige
spørgsmål diskuteres.
Vagtchefen er i samarbejde med servicechefen
overfor bestyrelsen ansvarlig for den  medicinsk
faglige ledelse af vagtbureauet.
Vagtchefen skal være til rådighed for deltagelse
i møder i bl.a. bestyrelsen og repræsentantska-
bet og endelig planlægger vagtchefen og service-
chefen i fællesskab arbejdet således, at der er en
daglig træffetid.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 10 timer pr.
uge og planlægges i samarbejde med service-
chefen.
Der er en stor frihedsgrad i arbejdet, da der i
perioder vil være mulighed for at nedsætte ar-
bejdstiden, for derimod at arbejde mere på an-
dre tidspunkter.
Lønnen udgør for en andendelsstuderende p.t.
kr. 6715,29 pr. måned.
Der er i stillingen mulighed for en periodevis
opnormering til 15 timer pr. uge.
Faglige kvalifikationer
· 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 tekstbehand
ling, 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 udadvendt holdning
· Du skal være serviceminded og ansvars

bevidst
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sen-
des til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3C
2200 København N

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

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kon-
takte servicechef Gitte Lindegaard og vagtchef
Caroline Møller på telefon 35 24 54 04.
Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening
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På opfordring bringes hermed de mere “spi-
selige” Arbejdsmiljøregler.

FADL’s  Arbejdsmiljøregler

FADL’s Arbejdsmiljøregler, der for de fleste reg-
lers vedkommende også gælder for resten af
sundhedsområdet, bringes  her i en forståelig
form med særligt relevante kommentarer for
hold 4201. I breve fra Vagtbureauet angives de
nævnte koder.

1. Højst 2 dobbeltvagter pr. kalenderuge,
dvs. fra mandag til søndag. Dette er en dispensa-
tion, der kun gælder hold  4201. Dispensationen
giver os mulighed for at køre 3 hele dialyser på
en dobbeltvagt.
KODE 40

2. Højst 2 gange pr. kalenderuge må hvile-
tiden nedsættes mellem to vagter til under 11
timer.
Altså må man højst 2 gange pr. kalenderuge gå
fra aften- til dagvagt.         KODE 20/22

3. Højst 25 vagter i en måned med 28/29
dage. Højst 26 vagter i en måned med 30 dage.
Højst 27 vagter i en måned med 31 dage. Rådighed-
svagter tæller ikke med. KODE 10

4. Hviletid: Efter 6 døgns arbejde skal hol-
des 36 timers hvil inden næste vagt. Hviletiden
kan udskydes, således at der efter 12 døgns ar-
bejde skal holdes 56 timers hvil inden næste
vagt.
Hviletiden kan ikke udskydes yderligere.

KODE 32/34

Arbejdsmiljøreglerne må overtrædes ved dæk-
ning af sygdomsvagter eller efter særlig aftale
med vagtchefen.

Vagtbureauets sanktioner ved overtrædelse af
arbejdsmiljøreglerne:

Første overtrædelse indenfor 12 måneder:
Standardbrev.
Anden overtrædelse indenfor 12 måneder:
Advarselsbrev.
Tredje overtrædelse indenfor 12 måneder: 1 må-
neds vagtkarantæne.
Fjerde overtrædelse indefor 12 måneder: 3 må-
neders vagtkarantæne.
Femte overtrædelse indenfor 12 måneder: 6 må-
neders vagtkarantæne.
Sjette overtrædelse indenfor 12 måneder: 12 må-
neders vagtkarantæne.

Efter 12 måneder slettes en overtrædelse af
“regnskabet”.
Alle advarsler slettes efter 12 måneder.
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(ca. 20 medlemmer)
Det er meningen at holdet skal  dække alle opga-
ver 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 almin-
delige 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 hold-
sættes efter først til mølle princippet……
Der vil være stiftende holdmøde, når Vagt-
bureauet har modtaget ansøgninger nok……

Ansøgning til holdet kan enten sendes skrift-
ligt eller ved at ringe herind på tlf. 35 24 54
05.
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Holdet skal dække dagvagter alle weekender +
søgnehelligdage i tidsrummet 8:00 til 14:00.
Man skal som holdmedlem forstå blodprøvet-
agning på alle Rigshospitalets afdelinger.

Krav:
SKAL KUNNE TAGE BLODPRØVER
Gerne fase 2’er
300-400 SPV-timer

Holdet skal møde med 5 medlemmer hver week-
end og alle helligdage. Så hvis du har lyst til fast
arbejde hver anden weekend er dette den op-
lagte chance. Ydermere vil du blive en rutineret
”venefinder”.

For yderligere information, ring til Vagtbureauet
3524 5404 eller 3524 5405

Holdet skal starte op hurtigst muligt, meget
gerne til 1. weekend i november 2000, hvorfor
der vil blive afholdt stiftende holdmøde onsdag
den 1. november kl. 16:00 på Vagtbureauet.
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Herlevs hæmodialysehold søger 1 medlem til op-
læring hurtigst muligt.

Har du lyst til:
·mere selvstændighed på dine vagter
·tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
·bedre løn
·at være sikker på at få dine vagter, når de er
 planlagt
·at blive en rasende dygtig kliniker
·at blive en haj til at stikke
·at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der funge-
rer som bufferhold på Herlevs
hæmodialyseafdeling og får hver måned et vari-
erende antal planlagte vagter, primært aften-,
weekend- og vagter i ferierne.

Vi er forpligtet til at tage max. 8 vagter pr. 4-
ugers vagtplan og efter 1000 hæmodialysetimer
kan man gå på pension og tage 4 vagter pr.
vagtplan.

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse
på 2-3 patienter, samt observation,
medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialyse-
katetre, stuegang m.m. under dialysen.

Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi
har et glimrende samarbejde med afdelingens
sygeplejersker.

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør.: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav:
·min.200 VT-timer
·fase II, 7.-10.semester
·bestået farmakologi indenfor ½ år
·8 vagter/mdr
·at du er flink og fleksibel

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeple-
jerske/student.
Ansøgningsfrist:  Fredag den 27. oktober
2000 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: Mandag den 30. oktober
2000 kl. 14.00
Har du spørgsmål, så ring til Vagtbureauet
på 35 24 54 05.
Og husk så: Herlev er kun 21 minutter fra Panum
på cykel – og du får gode lår.
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Holdet skal følge en 12 årig dreng i hans stærkt
reducerede skolegang. Drengen har en hjerne-
tumor, der har bevirket, at han nu er kørestols-
bruger, har tiltagende tendens til fejlsynkning.
Ydermere er der risiko for krampeanfald.

Krav: Min. 150 VT-timer. Børneglad.

Vagtbehov: Alle hverdage 3 – 4 timer + trans-
port

For yderligere information, ring til Gitte Haupt,
Vagtbureauet 3524 5404

Holdet skal kunne starte hurtigst muligt, når der
er kommet ansøgninger nok, vil der blive afholdt
stiftende holdmøde.
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Vagtbureauet har fået bestilling på et nyt
hjemme VT-hold, som skal varetage overvåg-
ning af en lille pige. Det er en ret krævende
opgave, idet barnet er MEGET DÅRLIGT…
Barnet er ca. 1 år, og lider af spinalmuskelatrofi
type I elle II.
Prognosen for barnet er dårlig.

Udover ventilatørbistand, som udelukkende skal
forstå de ret respiratoriske opgaver, vil der i
hjemmet være en støttepædagog, der varetager
alle andre opgaver omkring barnet.

Krav:
· Mange VT-timer
· Min. 100 BVT-timer
· Lyst til at arbejde i et privat hjem

For yderligere information, kan I ringe på Vagt-
bureauet 3524 5404

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt - holdet skulle
gerne starte op indenfor 1 - 2 uger.

Nyt, hjemme VT-hold 4633 på Nørrebro søger
ca. 8 medlemmer

Vagtbureauet har fået bestilling på et nyt
hjemme VT-hold, som skal varetage overvåg-
ning af en lille pige. Det er en ret krævende
opgave, idet barnet er MEGET DÅRLIGT…
Barnet er ca. 1 år, og lider af spinalmuskelatrofi
type I elle II.
Prognosen for barnet er dårlig.

Udover ventilatørbistand, som udelukkende skal
forstå de ret respiratoriske opgaver, vil der i
hjemmet være en støttepædagog, der varetager
alle andre opgaver omkring barnet.

Krav:
· Mange VT-timer
· Min. 100 BVT-timer
· Lyst til at arbejde i et privat hjem

For yderligere information, kan I ringe på Vagt-
bureauet 3524 5404
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt - holdet skulle
gerne starte op indenfor 1 - 2 uger.
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Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 1 ventilatør.

Vi tilbyder:- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn.
Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min. 300 VT-timer samt 100 BVT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. priori-
tet.
Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende kursus. Ansøgere  med Neonatal/børne-
erfaring foretrækkes.

Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).  2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Fredag den 3. november 2000 kl. 12.00 til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede.
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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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Craig (en nørdet, langhåret John Cusack) er dukkefører, og det er
jo ikke særlig sexet. Han drømmer om at være kendt og berømt,
men huslejen skal betales, og den dyreglade kone Lotte (en næ-
sten ugenkendelig Cameron Diaz) skal forsørges. Så han tager et
job som arkivar i et besynderligt firma, der ligger godt gemt væk
på 7½ etage. Der er lavt til loftet, men lir i luften, for Craig
møder sexbomben Maxine (en meget kælen Catherine Keener),
som han forelsker sig i. Hun er nu mere interesseret i magt og
penge, så da Craig finder en mystisk portal, bliver Maxine inte-
resseret.
Går man igennem portalen, bliver man nemlig suget ind i skue-
spilleren John Malkovichs hoved og ser verden ud gennem hans
øjne. Efter et kvarter bliver man spyttet ud igen og lander slimet
og ulækker ved afkørslen til en motorvej! Lotte lurer i kulissen,
mens Craig og Maxine begynder at sælge „ture“ ind i John
Malkovich, og efterhånden bliver Craig - der jo kan et og andet
med dukker - bedre og bedre til at styre den distingverede skue-
spiller, når han selv tager turen. Han kan med tiden også blive
inde i John M., så længe han lyster.
Malkovich er ikke begejstret for arrangementet - det er jo hans
hoved, krop og eksistens, det går ud over - men Craig er lykkelig,
for Maxine vil kun have sex med ham, når han er inde i Malkovich.
Samtidig kan han, når han styrer og kontrollerer John Malkovichs
krop, blive en kendt dukkefører. Skuespilleren har nemlig mag-
ten til at stoppe sin dramatiske karriere og kaste sig over duk-
kerne i stedet.

	������	�
���
Som studerende på dette institut bliver man budt på mange
mærkelige formuleringer og andet interessant i sine lærer-
bøger. Dog indtræder der sig heldigvis formuleringer der kan
få en til at trække på smilebåndet og føle sig mere menneske
mindre (læse)maskine. Just imedens man sidder og studerer
hjertesygdomme og behandlingen af disse, falder denne lille
passage ind på nethinden:

”Angina pectoris i forbindelse med nødvendig fysisk anstren-
gelse som fx coitus kan hos mange patienter behandles profy-
laktisk med nitrat.”

Fra Basisbog i medicin og kirurgi 1. udg s. 423.

-og hvem siger læger ikke ved hvad de snakker om? Nej de
ved skam hvad der er nødvendigt her i livet! En lille tak til
Henning Kelbæk, Peter Kildeberg Paulsen & Jan Aldershvile
for at vise os og patienterne hvad medmenneskelig er - så-
kaldt empati på det højeste niveau.

Jeg håber andre tager det som en lille opfordring til at
videregive væsentlig information til deres medstudernde hvis
de falder over noget i deres curriculum.

Med venlig hilsen
Peter Roy Kirkegaard
12. sem Kbh. amt
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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

Fællesmøde
31/10 kl. 16.00

På grund af pladsmangel er der ikke
plads til en mødeindkaldelse på denne
side, men mød op alligevel!

STUDENTERINTERESSER I
GODE HÆNDER:

Opstillingsmødet i Det Medicinske
Studenterråd
Den 17. oktober var der opstillingsmøde i Det
Medicinske Studenterråd. 20 stillede op, 19 til
studienævnet, heraf en også til fakultetsrådet,
og en til konsistorium. Det blev af hensyn til
den store udskiftning i de aktive (f.eks. gen-
opstiller kun 1 til studienævnet) besluttet at
vente endnu et år med at få studerende i
institutbestyrelserne (men de kan bare vente
sig, de institutter – til næste år så…). Da der
ikke var nogen konkurrerende lister, råder
Det Medicinske Studenterråd over de 5
studenterpladser i studienævnet. Ved afstem-
ning blev listen over ordinære studienævn-
smedlemmer og suppleanter prioriteret.
Studenterrepræsentanterne + suppleanter i
det kommende studienævn står at læse i re-
feratet andetsteds på siden.

Vi var flere af de gamle aktive, der havde fryg-
tet, at der ikke ville møde tilstrækkeligt med
kvalificerede opstillere. Den frygt blev manet
helt til jorden. De personer der stillede op er
meget engagerede, mange af dem med tidl.
stud.politiske resultater bag sig allerede, en-
ten via Det Medicinske Studenterråd, andre
studier, eller fra gymnasiale uddannelser. Kort
sagt rutinerede, engagerede og ansvarsfulde
mennesker, som man som snart ”forhenvæ-
rende aktiv” (eller glad passiv) med glæde over-
lader det vigtige hverv. Det største problem
ved opstillingsmødet blev derfor, at mange
helt igennem kompetente personer måtte nø-
jes med at blive suppleanter – ærgerligt for
dem, men virkeligt godt set fra studenter-
politisk vinkel, da suppleanterne sagtens kan
få en meget aktiv del i det politiske arbejde på
medicinstudiet. Det var også godt at se, at
fordelingen over semestrene var næsten op-
timal, med repræsentanter fra 1.sem til et
stykke ind i den nuværende fase II.

Her på ”tærsklen til en ny epoke” fristes man
til at erindre folk om nogle vigtige ting. Og det
skal man jo lade være med, for de nye folk
skal jo nok forvalte hvervet helt fint. Men
alligevel vil jeg sige at det vigtigste er:
-At vi repræsenterer studenterne. Det gælder
ikke om at være gode venner med admini-
strationen, institutterne, lektorer, andre
studienævnsmedlemmer eller udvalgsmed-
lemmer. Det gælder om at varetage de stude-
rendes interesser, at sørge for, at en stud.med.
i fremtiden bliver en dygtigere læge og at han/
hun får de bedste betingelser for studiet un-
dervejs. Bedre end de nuværende betingelser.
Det er målet. At det så for det meste ikke bety-
der at man behøver at være dødsfjender med
ovenstående, det er en helt anden og under-
ordnet sag.

Til dem, der ikke stillede op vil jeg sige: Husk
at bruge de indvalgte – de har en stor magt,
og kan bestemme en masse, hvis blot I gider,
at formulere en kritik til dem.

Med venlig hilsen
Jens-Ulrik Stæhr Jensen
Formand, Det Medicinske Studenterråd
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den  18. oktober 2000

Opstillingsmødet foregik  fra 18.30 til 21.00 i
mødelokalet 1.2.15:
Tilstedeværende:
Signe 1.sem., Sacha 1.sem., Anders 1.sem., Maria
1. sem., Simon 1. sem., Lene 2. sem., Camilla B.
3. sem., Bjarke 3.sem.,  Henrik Bo Bierring 4.sem.,
Camilla L. 4/5. sem., Thomas E. 5. sem., Mads 5.
sem., Thomas J.-S. 6. sem., Jakob 6. sem., Skruti
7. sem., Christopher 7. sem., Klara 8. sem., Bue
9. sem., Lisbeth 11. sem., Aleksander 13. sem.,
Jens-Ulrik 13.sem.

1. Valg af dirigent og referent:
Klara V. Naver og Christopher Schäfer blev valgt
som mødets dirigent og referent

2. Orientering om opstilling til valg:
Dette punkt blev afviklet meget hurtigt, da der
havde været afholdt et informationsmøde ugen
inden. Der var ikke nogen tilstede, som følte et
yderligere behov for information.

3. Opstilling til Studienævn for Medicin:
Kandidaterne blev valgt efter følgende
procedure:  Kandidaterne stillede op som fast
indvalgte eller suppleanter. Der afholdtes
særskilt valg til de første 5 pladser og
efterfølgende suppleantvalg til pladserne 6 til
20. Kandidater der ikke blev valgt ind ved det
første valg blev genopstillede til suppleantvalget.
Valget blev gennemført ved hemmelig
afstemning ved prioritering, dvs. den kandidat
der fik det laveste antal stemmer, fik den højeste
listeplads. De valgte kandidater blev opstillet på
en prioriteret liste.

Kandidater til Studienævnet, ordinære
medlemmer:

1. Bjarke Brandt Hansen 3. sem.
2. Anders Bo Klahn 1. sem.
3. Skruti Mathur 7. sem.
4. Lene Krenk 2. sem.
5. Henrik Frederiksen  3. sem.

Kandidater der ikke blev valgt genopstillede til
suppleantvalget:

1. Simon  Møller Jørgensen 1. sem.
2. Mads Aage Kristensen 5. sem.
3. Lisbeth Ludvigsen 11. sem.
4. Birgitte Schou Rode 12. sem.
5. Bo Biering-Sørensen 4. sem.
6. Christopher Schäfer 7. sem.
7. Klara V. Naver 8. sem.
8. Bue Juvik 9. sem.
9. Thomas Juul Sørensen 6. sem.
10. Katrine Lund 5. sem.
11. Thomas Erstad 5. sem.
12. Camilla Lyhne 4./5. sem.
13. Camilla Boesen 3. sem
14. Maria Lendorf 3. sem.

Undre optællingen manglede der 10 stemmer,
men valggangen blev godkendt af forsamlingen,
fordi alle kandidater fik en  listeplads og de
manglende stemmer ikke ville betyde noget for
prioriteringen.

4. Opstilling til Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetsråd:
Forsamlingen godkendte de tre kandidater, som
havde valgt at stille op, ved simpel afstemning.
Disse blev opstillet på listepladserne 1, 4 og 7,
sammen med kandidater fra Fagrådet for
Folkesundhedsvidenskab og Odontologisk
forening:

1. Thomas Juul Sørensen 6.sem.
2. Mads Aage Kristensen 5. sem.
3. Christian Jeppesen 7. sem.

5. Opstilling til Konsistorium:
Forsamlingen godkendte samtlige 5 kandidater
ved simpel afstemning:

1. Simon Serbian (orlov)
2. Christopher Schäfer 7. sem.
3. Bue Juvik 9. sem.
4. Birgitte Schou Rode 12. sem.
5. Klara V. Naver 8. sem.

6. Valg til diverse udvalg og bestyrelser:
Valg til diverse udvalg og bestyrelser blev
udskudt til generalforsamlingen den 25. oktober
2000.

7. Eventuelt:
Der blev ikke behandlet noget under dette punkt.

Panum Instituttet, den 22. oktober 2000.

Christopher Schäfer, valgansvarlig og referent
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Sted: Psykiatrisk afd. O´s auditorium, Borgm. Jen-
sens Allé 55 (opgang 61a)
Tidsrum:Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangør: Dansk Forening for Klinisk Sexologi (tlf./
fax: 43 99 66 19)

26. oktober:
Line Kirkegaard & Anne Gørlich
Historier om kærester & kærlighed
På baggrund af omfattende interviews blandt 8. & 9.
klasser inviterer oplægsholderne indenfor i de unge
piger og drenges verden. Hvordan ser det
ud, når unge mennesker øver sig på at blive køn?
Hvilke normer, mulighedeer og begrænsninger ligger
der i de kulturelle definitioner af køn? Og hvilke
kulturelle koder synes helt aktuelt at herske indenfor
konstruktionen heteroseksualitet?

Med venlige hilsner
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard

���	����
�����
�$�����
��������

1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre)

Tid: Torsdag den 2. november 2000 kl. 9.30-15.30

Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold

Der gennemgås følgende emner:

- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse (“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidligere
OSVAL studerende

Materiale: Uddeles i forbindelse med undervisningen

Tilmelding: Senest mandag den 23. oktober

Postadresse: RCT, Borgergade 13
Post Boks 2107
1014 København K
Telefon: 33 76 06 00
Fax: 33 76 05 10
E-mail: annette_hart@RCT

Kontaktperson: Annette Hart Hansen
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Kløe er hyppigt forekommende ved hudsygdomme.
Ved dette forsøg undersøges om påsmøring af
acetylsalicylsyre (indgår normalt i hovedpine-
tabletter) kan virke kløestillende på normal hud
og hud med mildt eksperimentelt eksem. På den
ene underarm fremkaldes der en mild hud-
irritation på små felter, idet huden her bringes i
kontakt med et sæbestof (laurylsulfat – kendt fra
almindelig håndsæbe) i 24 timer. Kløen udløses
ved indsprøjtning af en lille mængde af stoffet
histamin i huden. Det spænder lidt i huden når
stoffet sprøjtes ind og dette er forbundet med
kortvarigt ubehag.
Forsøget foregår ved hudafdelingen, Gentofte
amtsygehus.
Forsøget kræver 2 fremmøder af 1 hhv. 4 timers
varighed. Der ydes vederlag for ulempe - i alt
1000 kr.
Dersom du er rask og ønsker nærmere informa-
tion, kontakt da Jens S. Thomsen Projektet er
støttet af det Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
råd og godkendt af den etiske komite for Kbh.
Amt.

Med venlig hilsen
Jens S. Thomsen, læge
Dermatologisk afd. K, Gentofte Amtssygehus
Tlf: 39 77 31 99
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Vi søger forsøgspersoner til deltagelse i et vi-
denskabeligt projekt som skal vise, om man kan
måle hjernens blodgennemstrømning vha. ultra-
lyd.

Du skal være sund og rask, ikke indtage medicin
og være mellem 22-55 år. Du må ikke være gra-
vid eller amme.

Forsøget indebærer anlæggelse af venflon og en
samlet stråledosis svarende til at bo et år på
Bornholm.

Du vil få udbetalt en ulempegodtgørelse på 500
kr.

Forsøget varer ca. 5 timer på en´ forsøgsdag.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komite for  Københavns Amt.

Hvis du er interesseret er du velkommen til at
ringe til:

Læge Villads Bønding Jacobsen
Neurologisk afdeling, Næstved Centralsygehus
Tlf. 45803898, også aften.
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Vi er en vokalgruppe, der består af 4 sopraner og
5 alter. Hver torsdag fra 19-21 øver vi i Brorsons
kirken på Rantzausgade. Vi synger et blandet
rytmisk repetoir, dygtigt og kompetent ledet af
vores dirigent. (Indtil videre den eneste mand i
foretagenet.)

Hidtil har vi klaret tenor stemmen selv, men da
et par af de lav østrogene kvinder er faldet fra,
søger vi nu den ægte vare!.

Så er du tenor eller bas med rytmisk/ klassisk
korerfaring , så ring til Helle 33792210
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Andelslejlighed søges af
23-årig medicinstuderende pige.

Helst 2-3 værelser i Ø., K., N.,
Frederiksberg, Hellerup, Søborg eller
i omegnen heraf, men alt har interesse!!

Kontakt Susanne på: 20 42 73 49
(læg besked så ringer jeg tilbage)
eller på: studmed1977@hotmail.com.

På forhånd tak!
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Jeg søger en læsemakker til gennemgang af ek-
samensspørgsmål i Anatomi I i november-decem-
ber.

Henv. Mogens - 38 74 53 17 (efter 19.00)
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Jeg har fået tildelt turnus på Kalundborg syge-
hus ,jeg skal starte den 1.marts.

Hvis der er nogen der har HS eller Københavns
Amt og gerne  vil bytte med mig , så kan du ringe
til mig på tel:  32581648  eller  mobil :28596982

                      M.V.H  Ramin Assjodi
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Hjælpen er lige ved hånden. Du kan
gratis hente programmet Farmax, der er
udviklet til at gennemgå samtlige multiplechoice-
eksamensopgaver fra 1989 til 1999 med svar,
statistik og pointscore.

Du installerer programmet på din yndlings-
computer, og kan uden opkobling repetere når
som helst,hvor som helst.
Prøv det før din læsemakker.

Hent det på FADL’s Forlags hjemmeside:

WWW.FADL.DK/FORLAG
 
Med venlig hilsen

FADL’s Forlag
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Studentermedhjælpere til Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet i Landskronagade søger to medi-
cinstuderende til medicinsk kodning af anmeldel-
ser af arbejdsbetingede lidelser.

#��=����&��
Du kommer til at arbejde med registrering af
anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser udfra
en arbejdsmiljø-tilpasset udgave af den interna-
tionale klassifikation af sygdomme, ICD 10, samt
Arbejdstilsynets klassifikation for eksponeringer
i vores kontor for Arbejdsmiljødata.

Arbejdet vil primært bestå i at registrere an-
meldte diagnoser og eksponeringer m.v. i Ar-
bejdstilsynets centrale Arbejdsskaderegister over
arbejdsbetingede lidelser.

Arbejdstilsynet får herved en specifik dokumen-
tation om skadernes opståen og udarbejder kva-
litative og kvantitative analyser af eksponerings-
forhold, hvor oplysningerne bruges som
prioriteringsredskab i Arbejdstilsynets forebyg-
gende indsats.
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Medicinstuderende, der har gennemgået 1. del,
og gerne med interesse for arbejdsmiljø.
Evne til at arbejde selvstændigt.
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En fleksibel arbejdstid – svarende til 10 timer
om ugen, opgjort pr. måned, som du efter nær-
mere aftale selv kan placere, samt ansættelse og
løn efter gældende overenskomst.
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Få mere at vide om jobbet hos kontorchef Kir-
sten Brink på telefon 3915 2329, og om Arbejds-
tilsynet på www.arbejdstilsynet.dk

Send din ansøgning senest den 6. november 2000
med relevante papirer til Arbejdstilsynet, Per-
sonalekontoret, Landskronagade 33, 2100 Kø-
benhavn Ø. Mærk kuverten ”Student”.

Arbejdstilsynet ønsker en medarbejdersammen-
sætning der afspejler det omgivende samfund. Vi
opfordrer derfor alle interesserede til at søge
stillingen uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på ar-
bejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål
er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og
udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejds-
pladser. Det sker ved at føre tilsyn med virksom-
hederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
og informere om arbejdsmiljø.
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Til fase 2 festen i lørdags (d.7.okt.) var jeg så
uheldig at miste min sweater.  Den er lys grøn,
højhalset med lynlås, stor lomme forpå med to
lynlåse og af mærket Petroleum.

Jeg tabte den inde i klubben og ledte efter den i
løbet af aftenen, nogen må
simpelthen ha‘ set den!!

Please ring hvis du har set den eller ved en
fejltagelse er kommet til at tage
den med hjem. Dusør 100,00!

Helle 33792210
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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 mange
projekter. Vi er blandt andet i gang med et stort
projekt som ser på effekten af aerob cykeltræning
og anaerob styrketræning hos patienter med for-
skellige muskelsygdomme. Projektet omfatter
målinger af iltoptagelse ved hjælp af avanceret
udstyr, kraftundersøgelse på dynanometre,
muskelbiokemi og genetik på muskelbiopsier,
muskelvolumen ved hjælp af MR studier og
proteinomsætningsstudier i samarbejde med cen-
ter for muskelforskning. Undersøgelserne er
meget brede og med rig mulighed for at gennem-
føre et selvstændigt projekt.

Vi ønsker en stud.med. tilknyttet, som fra 1.
februar 2001 kunne tænke sig at være
scholarstipendiat i 6 – 12 måneder. Vi forestiller
os at du i perioden frem til 1. februar vil bruge et
par timer om ugen i vores laboratorium. Du vil
her blive introduceret til patienter og metoder
og desuden være med til at tilrettelægge et pro-
jekt, som kan danne baggrunden for dit
scholarstipendiat. fra 1. februar 2001. Fra den
dag må du altså være indstillet på at arbejde på
fuld tid.

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.
Eller på e-mail adressen d.benee@rh.dk

Du kan også ringe til vores nuværende
scholarstipendiat Tina på 35 45 61 26 for at høre
om hendes erfaringer.
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Læsemakker søges til USMLE step 2.
Der skal læses intenst januar og februar, på fuld
tid
og testen tages først i marts i Gøteborg.
Jeg har alt materiale, bøger, prøvetests etc.

Ring til
33 93 55 90
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Haves: Fedt (fortrinsvis) rytmisk repertoire.
Tonsvis af hygge.

Ønskes:Sangere som synger rent. Sangere som
evt. har korerfaring og nodekendskab.
Sangere som er søde og som elsker sang.

Tid og sted:
Onsdage kl. 19.00 – 31.30
Musikvidenskabeligt institut
Klerkegade 2
1308 København K

Ring og hør nærmere hos dirigent
Mads Pagsberg (32 57 11 75)
eller sopran/organisator
Katrine Pagsberg (39 62 39 24).
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1. DEL

1. SEMESTER

Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi
 sælges for 200
(nypris 630,-)

Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7. udgave, nypris 685,-
sælges for 200

2. DEL

7. SEMESTER

Genetik

Thompson and Willard
Genetics in medicine
5. udgave, nypris 498
 sælges for 100

12. SEMESTER

Clinical surgery (ny)
seneste udgave
Cushieri et al.
anbefalet lærebog på engelsk i kirirgi
nypris:  475
sælges for 200

HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20
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Her følger så listen over de heldige vindere af 1.
stk. Codan Håndklæde, som kan afhentes på se-
kretariatet.

Anders Troelsen
Bue Juvik
Christianne Eickhoff
Jesper Revsholm
Karen Boje Pedersen
Kasper Gymoese Berthelsen
Kolja Kvist
Kristoffer Staal Rohrberg
Magnus Kastrup Olsen
Michael Bakkegaard Olesen
Niclas Rubek Nielsen
Peter Roy Kirkegaard
Sabeen Malik
Sara Tangmose Larsen
Sophine Boysen Krintel
Sveinar Menne
Theodoros Intzilakis

Et stort tillykke til alle jer vinterbadere ønskes
fra FADL.
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‘Cause the free wind is blowin ’
through your hair
And the days surround your daylight
there
Seasons crying no despair
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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 sygehuse
:
- 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. Opholdet koster
300 kr., hvoraf  50 kr. returneres ved aflevering af en
rapport om opholdet. Indbetalingskort fås på IMCC’s
kontor, eller pengene kan indbetales på giro 6 07 62
62. Tilmeldingen er bindende, og pengene returneres
kun, hvis et ophold ikke kan arrangeres, ved sygdom
samt ved reeksamen.

Infomøde:
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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Vi hører historier om folk der
tager til thailand, pædagoer, fri-
villige idrætsleder der får deres behov opfyldt der.
Men er det hele sandheden?
Ingen ved rigtig hvor udbredt det er herhjemme, hvad
der egentligt sker med ofrene bagefter, om politi-
anmeldelserne fører til dom. Hvad man gør ved de
børn der kommer og fortæller at de har ondt de mær-
keligste steder.

En af de få som har prøvet at finde ud af det kommer
til panum i aften:
Karin Helweg-Larsen, forskningsmedarbejder, special-
læge og forfatter til en rapport om seksuelle overgreb
mod børn.

EMNE: Seksuelt Misbrug Af Børn
HVOR:  Den lille sofastue på venstre hånd lige efter
kantinen.
HVORNÅR:  Onsdag d. 25/10 kl. 19.00
TID:  Karin Helweg-Larsen vil fortælle en times-
tid og bagefter kan vi stille spørgsmål.

ARR.:  SEXEKSPRESSEN
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Faglig Dag er nu vel overstået og her er lidt om hvordan selve
dagen forløb:
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GIM tog i foråret opgaven at være hovedarrangør for Faglig Dag som
en spændende udfordring. Faglig Dag er en årligt tilbagevendende
begivenhed på Panum., der arrangeres i samarbejde med Det Medicin-
ske Studenter Råd (MSR), med økonomisk støtte fra Studienævnet.
Alle studerende har fri fra al anden undervisning (på nær visse uheldige
fase II´ere); i år foregik det onsdag d. 11. oktober. Formålet med
dagen er at sætte fokus på og skabe debat om et emne, der er relevant
for vores uddannelse. GIM arrangerede faglig dag sidste gang i 1996.
Med udgangspunkt i smertebehandling inviterede vi repræsentanter fra tre faggrupper: anæstesiologer,
zoneterapeuter og akupunktører (sidstnævnte alle uddannede læger og medlemmer i Dansk Medicinsk
Selskab for Akupunktur). Som hovedarrangør fik vi muligheden for at skabe en saglig debat og indlede
diskussioner omkring alternative behandlingsformer, hvad der ellers kan være svært at finde på Panum
Instituttet. Vi var meget spændte på hvordan vores medstuderende ville modtage dette arrangement.
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Dagen  forløb godt, men fik desværre en lidt uheldig start, da den første oplægsholder meldte afbud med
kort varsel. Heldigvis kunne næste foredragsholder Nan Sonne (overlæge på Amager Hospital) springe til og
fortælle både om patientens opfattelse af smerte og mere fagligt om den fysiologiske smerte og behandlin-
gen deraf.
Resten af formiddagen blev brugt på en god og saglig indføring i teorien bag, samt udbredelsen af de to
repræsenterede behandlingsformer; akupunktur og zoneterapi af henholdsvis Ruth Kirkeby (læge og aku-
punktør) og Kirsten Sietam (zoneterapeut).
Efter frokost var der arrangeret workshops omhandlende fire forskellige emner: migræne, fødselssmerter,
idrætsskader og kroniske smerter. Der var én repræsentant fra  hver behandlergruppe til hver workshop, og
de fire emner blev således belyst fra tre vinkler på en gang, så behandlingsformerne kunne sammenholdes
over for hinanden. Alle fire workshops forløb virkelig godt, men vidt forskelligt;  mens ”migræne” og
”fødselssmerter” blev behandlet ud fra en mere teoretisk tilgang, var ”idrætssmerter” meget praktisk
orienteret med inddragelse af studerende og alskens hjælpemidler. Ved ”kroniske smerter” foregik en god
ping-pong diskussion mellem de tre oplægsholdere og de studerende, og der blev desuden afsluttet med
demonstration af de to alternative behandlingsmetoder. Desværre var der mange studerende der tog hjem
i frokosten, og der var derfor ikke så mange deltagere i de forskellige workshops. Vi havde håbet at se flere
studerende, og vil stærkt opfordre til at deltage i næste års faglige dag..
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Hele dagen blev afsluttet og afrundet med en god og saglig debat imellem studerende og personer med
erfaring og viden indenfor både behandling og undervisning. I debatten deltog:
Poul Jaszczak: Studieleder på Panum. Har blandt andet været med til at udforme “Den nye studieording”
Kirstine Münster: Obstetriker og akupunktør
Anne Marie Wesselhof: Zoneterapeut
Torkel Falkenberg:: Repræsentant fra Stockholms universitet, Karolinska Instituttet (KI)
Laila Launsø: Sociolog, Medlem af Sundhedsstyrelsens råd vedrørende Alternativ behandling, tilknyttet
Den Farmaceutiske Højskole
Her blev vi positivt overrasket over vores studieleder, som bl.a. lovede os muligheden for kurser i visse
alternative behandlingsformer på Panum, hvad vi ser frem til, -bl.a. som VKO på fase II. Til vores store
glæde har Poul Jaszczak allerede snakket med Dansk Medicinsk selskab for akupunktur om dette.
Torkel Falkenberg  fortalte hvorfor alternative behandlingsformer bør have en plads på det medicinske
studie og om erfaringer fra KI hvor alternativ behandling allerede er en del af undervisningen. Her tilbydes
de studerende et kursus om alternative behandlingsformer, og deres anvendelse i sundhedssektoren. Kurset
er en mulighed for de svenske medicinstuderende efter 3.,  7. og 11. semester. Udenlandske studerende kan
også deltage i dette kursus; kontakt GIM hvis du er interesseret.
Laila Launsø, Anne Marie Wesselhof og Kirstine Münster havde hver især deres indlæg til hvordan
samarbejdet mellem akupunktur, zoneterapi og det etablerede behandlersystem fungerer i dag samt ønsker
og håb for fremtiden.. Kirstine Münster gjorde bl.a. opmærksom på:
Anbefaling 15 fra sundhedsstyrelsen evalueringsrapport ;   Evaluering af den lægevidenskabelige kandidat-
uddannelse, dec. 1996; Det anbefales at uddannelsen giver de studerende viden om udvalgte emner ,
eksempelvis akupunktur, manuel medicin og homøopati.
Det var interessant at erfare hvor udbredt alternativ behandling og især samarbejdet mellem traditionelle
og alternative behandlere faktisk er i Danmark, selvom vi stadig er langt bagefter udlandet.
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Det interessante problem omkring evidensbaseret overfor erfaringsbaseret medicin blev berørt flere gange
i løbet af dagen, bl.a. under Ruth Kirkebys indlæg om formiddagen og under selve debatten. Førstnævnte
kom med den lidt provokerende, men højst sandsynligvis korrekte, udtalelse at “80% af det en normal
praktiserende læge foretager sig i løbet af en arbejdsdag er erfaringsbaseret”.
Det var tankevækkende, at mange af de traditionelle behandlere der deltog i dagen faktisk anvender
akupunktur ganske ofte i deres daglige arbejde og ser en effekt der er langt ud over placebo. Yderligere kan
det nævnes, at der efterhånden ikke er en fødeafdeling i Danmark, der ikke bruger akupunktur og zoneterapi
som smertelindring. Erfaringerne er for mange læger bevis nok på akupunkturs positive virkning.

GIM takker de inviterede oplægsholdere,  MSR og Poul Jaszczak for et godt samarbejde.
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Alt hvad der er glemt/tabt/mistet i forbindelse
med rustur/rusvejledning er nu blevet sorteret
og lagt i kasser. Der er hovedsagelig tale om en
obskur mængde tøj (såvel udklædningstøj som
almindeligt tøj). Kasserne m.m. står den næste
uge i „køsseren“ (for enden af „fægyden“) i
studenterklubben.

Af store ting kan nævnes:

-       frituregryde
-       x antal lysbilledeapparater
-       cykelhjelm
-       kamera
-       køleskab
-       minibars-køleskab

Har du ikke hentet dine ting, inden
d.27.november, vil alt af værdi blive udloddet på
auktion og resten vil blive arkiveret i en stor
container til skrald, hvor det vil befinde sig ind-
til det bliver hentet af Københavns skraldemænd.
Hvad der videre vil ske med tingene vil vi ikke
gisne om i studenterklubben, men vi er alle over-
bevist om at det efter ovenstående forløb vil
være en del sværere at få fat i sine mistede
sager, end det er bare at skynde sig ned og hente
dem i klubben!

Studenterklubben

Tirsdag den 31. oktober
kl. 22.30 i Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Allehelgensgudstjeneste

Tidligt i kirkens historie samlede man fejring og
fest for martyrer og
helgener på en dag, Allehelgensdag d. 1. novem-
ber. Selvom reformationen
betød et brud med middelalderens helgendyrkelse,
så har man alligevel
fastholdt Allehelgensdag.

Men selvom kirken afskaffende helgendyrkelsen,
så er lidelsen ikke blevet
mindre. Tværtimod er lidelsen blevet større ved,
at vi udelukkende har gjort
den til et problem som skal behandles. Derved
har vi forøget lidelsen for de
lidende, som unddrager sig behandling. Vi har
skabt en afgud af det
funktionelle og det sunde og raske, men dermed
udstødt det syge og det
funktionsløse.

Nærmere oplysninger om arrangementet og
studenterpræstensarbejde i øvrigt
kan fås på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest
eller på telefon 35 32 70 94
eller 20 46 41 93.

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler og træffes på
kontoret på Panum, lokale 15.2.1, tirsdage 10-12
og torsdage 12-14 samt
efter aftale.

Venlig hilsen

Cand. theol. Lise Lotz
Sekretær for studenterpræsten/akademisk med-
arbejder
Tlf. 3532 7094
Panum Instituttet, Lokale 15.2.1
Blegdamsvej 3
2200 København N
http://www.sund.ku.dk/praest

Studerendes anæstesiologiske- og
traumatologiske selskab

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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PAF-flytter på fredag d. 27/10
kl.14,00 Mødes ved gamle lo-
kale over for dissektion i kæl-
deren.

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.

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 under 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.

Gammel Dansk skååååål
Bjørn Reseke
Formand
Tlf:28151884

”OG DET VAR SYD FOR KØGE……”
Endnu et PAF arrangement blev en succes, da
fisketuren til Tryggevælde Å løb af staben lørdag
den 14.10.00. Der var afgang fra Panum kl. 05.00
for de der var morgenfriske (Dean, Christian,
Martin og UT). Da morgendisen hang tungt over
det sydlige Køge og Tryggevælde å, blev fiske-
grejet rigget til foran billygternes skarpt marke-
rede lyskegler samtidig med, at den varme fyl-
dige kaffe-aroma bredte sig ud over et smukt
naturskønt stykke Danmark. Ca. 8 min. gang fra
P-pladsen støder man på åen der naturligt bug-
ter sig fra oplandet ud i Køge bugt. Åen er ca. 10-
12 m. bred og bredderne er hovedsagligt bevok-
set med siv, hvori der er lavet små kunstige
fiskepladser for de lystfiskere, der ikke har
#vaders. Selv før solopgangen var der liv i åen,
der kunne konstant høres provokerende plasken
fra de fisk dersenere skulle vise sig at være i
drillehumør.
Det var ikke lette forhold at fiske i, da åen havde
et rigt liv af småfisk, så de større fisk vi var ude
efter havde ikke den sult der kunne ønskes. Der-
for blev der prøvet et utal af fiske kombinationer
og der var ikke de blink, spindere, forfang, voblere,
bobleflod mm. der ikke blev ”dyppet” i åen. Ef-
ter et par timer var der gevinst da Dean fangede
en smuk aborre over mindstemålet. Den blev
efterfulgt af 2 stk. brasen (på hhv. 1½ og 2.o6
kg.). Christian fik også en flot brasen på ca. 2 kg..
Det lykkedes undertegnede at leve op til sit
navn ved fange en lidt mindre men dog en FLOT
brasen på ca.1½ kg..
I løbet af dagen lysnede det op og den medbragte
frokost blev spist ved bredden. Hen ad eftermid-
dagen bagte solen ned fra en skyfri himmel og
solnedgangen blev nydt i perfekte fiskeomgivelser
og ægte PAF-ånd. Kl. 19.00 pakkede vi vores
grej sammen og kørte hjem mod panum med 4
brasen og 1 aborre efter en fantastisk dag i den
smukke natur.

THANK YOU D.E.R   P.A.F.
FISKER K.

GIM-gruppen for Integreret Medicin
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Ved. Dr. i bevidsthedsudv. C. Bech og spec.læge
Erik René Oblitz.
Panum Instituttet, Store Mødesal
Torsdag d. 9. november 17.00 – 19.00

Maharishi Mahesh Yogi, TM-grundlægger

Transcendental Meditation(TM) kan beskri-
ves som 20 minutters dyb hvile, der gen-
opretter den naturlige balance i krop og sind.
Virkningerne er bl.a. at mediterende har færre
lægebesøg og hospitalsindlæggelser end
baggrundsbefolkningen generelt, og de er yngre
biologisk set. Disse er blot nogle af årsagerne til
at flere og flere læger rekommenderer medita-
tion som et sekundært og dagligt behandlingstil-
læg til deres patienter.
TM og dens virkninger er i en lang årrække ble-
vet udsat for grundig videnskabelig forskning, og
bl.a. disse resultater vil blive fremlagt i foredra-
get.
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indbyder til ordinær generalforsamling onsdag d. 1. november klokken 1600
i FADLs mødelokale.

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

1)    Valg af dirigent
2)    Formandens beretning
3)    Beretning fra nedsatte udvalg
4)    Forelæggelse af regnskab
5)    Fastlæggelse af næste års kontingent
6)    Behandling af indkomne forslag
7)    Valg af bestyrelse
8)    Eventuelt

Indkomne forslag bedes sendes til sekretær Louise Weitemeyer (email: l.weitemeyer@get2net.dk ) senest
mandag d. 30. oktober klokken 1600.

Se i øvrigt vores vedtægter på : www.studmed.ku.dk/SATS

For alle nye og de gamle, der endnu ikke ved hvem vi er, er det måske på sin plads at fortælle lidt om os
selv.
Vi er en gruppe studerende, der for 1 år siden startede en forening, med det formål at arrangere foredrag
om anæstesi og traumatologi. Vi afholder foredrag om emner, der normalt ikke bliver berørt på studiet
eller med foredragsholdere, der arbejder med tingene til hverdag. Indtil nu er det blevet til flere arrange-
menter, såsom væsketerapi, thoraxkirurgi, lægeambulance og meget andet. For en måned siden afholdte vi
et stort arrangement for 100 studerende fra hele landet, der varede 3 dage med overskriften Traumedage
2000. Som medlem har du gratis adgang til alle SATS&acute;s foredrag, samt mulighed for at deltage i
nogle af de andre ting vi laver. Fx. kan du komme med som observatør til TraumeTeamsTrænning på Rigets
Traumecenter, du kan være observatør på forsvarets „grise“-øvelse og mange andre spændende ting. Og så
koster det kun kr. 30,- per semester.
Du skal ikke have læst i hundrede semestrer og i øvrigt være VT&acute;er. Alle, uanset hvor lang tid du har
læst, er velkomne og alle kan få noget fagligt ud af at være med.
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Den arme Emil Graungaard har på det seneste været
under angreb fra flere sider, og indlæggene har mil-
dest talt været varierende i seriøsitet. Ét af de inte-
ressante (læs: relevante) svar på EGs mange indlæg
fik vi fra Per Hellung-Larsen og Sune Frederiksen,
mens ét af de mere mystiske kom fra selveste Jens-
Ulrik Stæhr Jensen, formand for Det Medicinske Stu-
denterråd (begge indlæg i sidste MOK). Jens-Ulrik
tager her et helt nyt emne op, som må siges at have
en marginal relevans for cellebelle-sagen: Behandlin-
gen af det danske sprog på debatsiden.
Og det er da rigtigt nok, Jens-Ulrik, at EG har været
ualmindeligt hård mod det danske. Selv skal du sta-
dig arbejde med din kommasætning (og måske tegn-
sætning generelt). Jeg vil kun tage et enkelt ud af
flere eksempler fra dit indlæg op, nemlig sætningen:
”Men du skal ikke hævde, at man er uvidende bare
fordi, man ved det.” Det første komma er helt i orden
- selvom det vel kunne undværes. Men det sidste, helt
ærligt, er for søren (censureret MOK red.)  i strid med
ethvert kendt kommateringssystem. Enten skulle du
have valgt: ”…uvidende, bare fordi man ved det.” eller
have droppet ”bare”, men stadig komma foran ”fordi”.
God arbejdslyst, Jens-Ulrik!
Til den oprindelige diskussion vil jeg gerne føje, at jeg
har gået og fået lidt ondt af dig, Emil Graungaard.
Oprigtigt talt og uden sarkasme. Ikke bare fordi du er
blevet svinet til (du har jo også selv svinet en del) og
ikke er specielt god til at formulere dig på skrift, men
mest af alt fordi du har gravet dig så dybt ned i

regelproblematikken og klynger dig fast til juridiske
spidsfindigheder omkring karaktergivning. Det er
klart, at du selv har fået dét ud af det, at du bestod
din celle. Og endda også har ”reddet” en del andre,
som lå på vippen. Men i bund og grund synes jeg, at
det er en forkert vej du slog ind på, da du hyrede en
advokat.
Al den energi, du har lagt for dagen for at ramme
studieadministrationen på paragrafferne, var bedre
brugt på at formulere en kritik af de forhold, der reelt
gør det svært at bestå eksamener på dette studie,
f.eks.: kæmpe-pensum indeholdende store mængder
stof af tvivlsom relevans for læger (sikkert interes-
sant for forskere – med vægten lagt på detaljen frem
for overblikket; bogen frem for klinikken); dårlig un-
dervisning (herunder dårlig/manglende præsentation
af fagene, dårlige og fantasiforladte undervisere, ter-
peri frem for klinisk relevante kundskaber, kedelige
undervisningsmaterialer, laboratorieøvelser der min-
der om beskæftigelsesterapi mm.) samt kritisable fy-
siske forhold på Panum.
Hvis du bare kan give mig lidt ret, bør du være en
stærk kandidat til studienævnet, Emil!

Med venlig hilsen
Stinus Ancher, 5. semester
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Med forbehold for stavefejl og andre grammatiske
småuheldigheder, som man kan blive klandret for i
denne debat, kunne jeg tænke mig at opfordre til lidt
kammertone og støtte til sine medstuderende.
Jeg vil ikke tage stilling til de mange meget ubehage-
lige og dybt personlige indlæg der er skrevet her, men
bare konstatere at der i Panums historie for nylig er
en studerende, der har taget et initiativ til gavn for
andre end ham selv, og har påpeget en fejl i måden
karakterer blev administreret på omkring en bestemt
eksamen. Dette fik han medhold i, og har formentlig
gjort en del studerendes dag bedre,efter de har svedt
over cellen og bagefter endda har været så uheldige at
dumpe i første omgang. Godt gået.. på trods af ydmy-
gelsen  (især fra andre studerende) efter at have dum-
pet en eksamen (hvad de fleste vil kunne risikere i
løbet af et langt studie) har du vist de ellers meget
passive stud.med.er at man kan. Til sidst vil jeg bare
sige, at jeg ikke håber at Jens-Ulrik Stærh Jensen
repræsenterer studenterrådet i sine indlæg, for jeg
troede studenterrådet var til for de studerende, -og
hvis der er uenighed i den studerendes synspunker- i
det  mindste holder tonen nogenlunde sober.

MVH Rie Jul, 7. sem.
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„Time keeps on slipping, slipping,
slipping into the future.“

So excuse me forgetting but these
things that I do
You see I’ve forgotten if they’re green or
they’re blue
Anyway, the thing is, what I really mean
Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen

„‘Cause the man from Mars,
Stopped eatin’ cars,
And eatin’ bars,
And now he only eats guitars!“
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Jeg kom forleden til fællesdebatten i Lundsgaard audi-
toriet i forbindelse med årets ”Faglige Dag”. Desværre
var jeg forhindret i at deltage i resten af dagens
aktiviteter, men havde bestemt mig for i det mindste
at få noget at vide om den alternative medicins ”sta-
tus” i vores uddannelse. Det var da også lidt i hast jeg
skyndte mig hen til LU da klokken nærmede sig tre,
for der var sikkert allerede kommet en hel masse folk
og salen var nok helt fyldt op, tænkte jeg...
Men jeg gjorde store øjne, da jeg så, at end ikke 1/3 af
auditoriet var fyldt op. Endvidere var mange i salen
vist nok fra GIM selv, der var nogle enkelte undervi-
sere og ellers, spredt rundt omkring, nogle få ganske
almindelige medicinstuderende som mig.
Måske er jeg naiv. Måske prioriterer jeg anderledes.
Men hvordan jeg end vender og drejer det, så kan jeg
ikke lade være med at undre mig over, hvad de medi-
cinstuderende på Panum i virkeligheden interesserer
sig for, for ud fra fremmødet at dømme, kan det ikke
i for høj grad være deres eget studie, medicin...
Der er sikkert mange der ville indvende, at i oven-
nævnte sammenhæng, så er alternativ medicin ikke
”rigtig” medicin, blot humbug og bedrag, og det er
alligevel ikke noget, vi kommer op i til eksamen.
Jeg giver ret i, at man ikke skal hoppe i med samlede
ben i den alternative medicins kedel, men, som der
var nogen til debatten der sagde, ved man ikke noget
om et givent emne, kan man jo ikke udtale sig om
det. De fleste på studiet har sikkert aldrig nogensinde
stiftet bekendtskab med alternativ medicin. Og dog
fraskrives det ofte alt sammen straks som humbug og
kvaksalveri. Men ved de noget om emnet? Har de
overhovedet sat sig ind i, hvad begrebet ”alternativ
medicin” dækker over?
Jeg mener, at hvis man på et tidspunkt først har
valgt at blive læge, så burde det nærmest være natur-
ligt, at man interesserer sig for alt, der har med ens
studie at gøre, og søger viden om eventuelt nye be-
handlingsmetoder, man måske ikke kendte til i forve-
jen. Bedste metode til at sprænge gamle fordomme er
ny viden. Og skulle denne nye viden have udspring
andetsteds end i de traditionelle bøger i bogladen,
betragt det da ikke som overflødigt og uinteressant,
fordi det ikke står i pensum. Betragt det derimod som
noget nyt og spændende. Og når man nu får en sådan
”faglig dag” færdigserveret til formålet, hvorfor så
ikke gøre brug af den?
Hvad betyder det at læse på et universitet? Jeg troede,
at det betød, at man ville lære noget nyt, selvstæn-
digt søge ny viden, interessere sig for sit studie og
prøve at uddybe det. Men blot at følge en for en i
forvejen tilrettelagt uddannelse slavisk, er det at tænke
selvstændigt? Det ville da næsten være at forlænge
gymnasietiden unødigt meget....
Selvfølgelig ville jeg kunne forstå, at man måske hel-
lere læste en dag mere på sit eksamensstof i stedet for
at komme til ”faglig dag”, hvis eksamen stod lige om
hjørnet. Men dagen er jo lige netop lagt i begyndelsen
af semesteret. Der er trods alt langt til eksamens-
perioden og dagen er oven i købet undervisningsfri !
Så hvad der afholder Panums studerende fra at møde
op og lære noget om et yderst studerelevant emne,
som deres medstuderende har brugt masser af tid på
at arrangere, forbliver for mig et mysterium.
Men det er ikke kun til denne her ”faglig dag”, at jeg
har bemærket, at det er yderst svært at få folk til at
møde op. Efter mine egne erfaringer med selv at have
startet en basisgruppe, og når de andre basisgrupper,
det værende sig socialt- sports- eller medicin-
orienterede, arrangerer møder og foredrag, så har jeg
lært, at det kaldes utroligt flot, hvis der er et frem-
møde på 15 personer. 15 ud af et par tusinde....
Jeg sidder blot og håber på, at der stadig findes entu-
siastiske studerende som har lyst til at forsøge at
arrangere foredrag og aktiviteter, selvom det nogle
gange kan føles, som om man har spildt adskillige
timer til ingen verdens nytte...
Men yderligere må det jo give et lidt negativt indtryk
af Københavns medicinstuderende udadtil, når man
som udenlandsk gæst bliver indbudt til en debat,
hvortil der næsten ikke dukker andre op end dem,
som selv har indbudt gæsten. Kan vi virkelig være
bekendt at give et billede af os selv som nogen der
overhovedet ikke interesserer sig for andet end det
skemalagte og vores egen næse og mere eller mindre
ikke respekterer vores medstuderendes forsøg på at
give os nogle gode sociale og studierelevante tilbud?

Jeg vil afslutte med en lille opfordring:
Vi har et pragtfulkdt uddannelsessted med mange
gode initiativer. Vågn op! Lær dets tilbud grundigere
at kende og gør brug af dem. Både fagligt og socialt.
Isolér jer ikke i små selskaber, men deltag i det sociale
liv på tværs af semestrene på jeres eget uddannelses-
sted og vær med til at forme det. Tænk selvstændigt!
Gør brug af de også ikke fra oven planlagte forelæs-
ninger og kurser. Vær solidariske, når jeres med-
studerende prøver på at stable et interessant arran-
gement på benene og mød op.
Tak for et godt arrangement til GIM.
Med venlig hilsen
Christian Dobrzanski, 2. sem.

Debat fortsat

���������������
Til 1-13 semester.
Vi er en gruppe studerende under Det Medicinske Stu-
denter Råd, som har startet en gruppe op, som prote-
sterer mod de nedskæringer  Københavns Universi-
tet er blevet pålagt af ministerierne.
Vi havde oprindelig indkaldt til møde d. 25/10, men
det har vi flyttet til torsdag d. 2. november kl. 16.00
bagest i kantinen.
Vores bekymringer blev vagt, da vi på 3. semester
mødte op efter sommerferien, og faget Medicinsk Fy-
sik var blevet sparet væk. Vi er nu bekymrede for,
hvordan fortsatte nedskæringer vil påvirke vores
uddannelse som læger. Dette er noget, der påvirker
alle !!!
Vi føler, vi bør rette en ekstern kritik af nedskærin-
gerne på medicinstudiet. Dette for at gøre omverde-
nen, og ikke mindst politikerne opmærksomme på, at
vi finder holdningen med hensyn til nedskæringer på
studiet uacceptable.  Vi er fremtidens læger !
Vil du være med til at gøre omverdenen opmærksom
på netop din holdning via artikler, kronikker eller
andet, så mød op eller send en mail til
christianne@ofir.dk.

Vel mødt!
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På baggrund af pladsmangel i det forgangne MOK
samt efterårsferie for fase 1’erne bringes dette indlæg
lidt senere end hvad godt er (måske) for en kontinu-
erlig debat. Da indlægget dog er ment som imput til
en stadig konversering blandt de medicinske stude-
rende vedrørende det manglende engagement burde
tidsrummet forhåbentlig ikke føre til nogen ligegyl-
dighed for emnet, men ses som brænde på et ulmende
ildsted.

Kære Kasper Berthelsen,
som respons på dit indlæg i MOK to numre siden vil
jeg gerne have lov til at kommentere dette og hermed
rette en generel kritik til de medicinske studerende på
Københavns universitet.
Du spørger meget naivt til hvor dine venner er henne
og hvorfor de ikke var at finde til FadLs generalfor-
samling. Dette kan jeg svare meget simpelt på, i kraft
af mine mange år som medicin studerende. Jeg ved
simpelthen  hvad det drejer sig om. Tendensen har
altid været der og med det øgede optag af
gymnasialistiske ”albueskubbende” studerende fra kvote
1 ændres tendensen i givet fald ikke. Medicinstude-
rende er nogle selvcentrerede sataner der ikke kan
eller vil se udover deres egen lille næsetip. De vil kun
det der gavner dem selv lige nu og her hverken mere
eller mindre. De mangler interesse for deres egen og
deres kollegaers fremtid, og selvom de siger de forstår

der bør gøres noget ved det system som vi er en del af,
så har ingen af dem initiativ, motivation eller ”te-
stikler” (censur MOK red.) til at gøre noget ved det,
systemet være sig FadL, MSR eller diverse basisgrupper
. De har en barnlig og naiv tro til at andre (venner,
medstuderende eller deres moder) nok skal klare det
for dem, og desuden bruger de fleste den begrundelse
at de har det åh-så-hårdt-med-alle-deres-svære-ek-
saminer og desuden er nød til at have et liv ved siden
at studiet - tis (censur MOK red.) mig i øret, det er jeg
sørme (censur MOK red.) træt af at høre på.
Se Kasper hvor let det spørgsmål kunne besvares. Du
kan kun gøre ét ved det; det er at bruge noget af din
egen energi på at få folk til at indse at de kan gøre en
forskel og de godt kan få tid til at gøre det - både for
dem selv og for alle os andre- for resten tillykke med
valget til KKR.
FadLs generalforsamling var blot et af eksemplerne
på at et arrangement for medicinstuderende der ikke
gider at beskæftige sig med hvad der går en lille smule
udover deres egen hverdag. Initiativet til den gratis
fadøl udsprang faktisk da man ville forsøge at trække
flere mennesker til. Men i dag kan ikke engang gratis
øl med en tilsætning af faglig indsigt få de stude-
rende til at involvere sig på en onsdag (hvor der i år
var GF for FadL.), for tænk hvis man nu ikke fik læst
eller hvad folk nu ellers bruger af dårlige undskyld-
ninger. De studerende kan kun trækkes til fredags-
barene og de store fester hvor de så -på bedste alko-
holiske vis- kan bringe sindet tilbage til et niveau
hvor de kan ”slappe af” og ”nyde livet”- hvilket liv?
Hvis jeg må spørge? Hvorfor tror du der findes så
mange misbrugere og selvmord blandt vores kom-
mende kollager lægerne? Det er dette livssyn, denne
ligegyldighed overfor dagen i morgen, vi tager med
os, når vi bliver færdige som læger, og så længe der
ikke er flere der gider at beskæftige sig med det, bliver
det desværre ikke bedre.
Se på tilslutningen til FadLs repræsentantskab, se på
tilslutningen til Det medicinske Studenterråd, se på
tilslutningen til fagligdag sidste uge, man er sim-
pelthen holdt op med at bekymre sig om noget af det
mest centrale i vores liv, nemlig fremtiden og fremti-
dens faglige indhold. De eneste der år efter år har
stor tilslutning fra ”aktive” medicinstuderende er grup-
pen af rusvejledere, og deres visioner kender vi vist
alle. Ikke fordi det vigtige i et stærkt socialt netværk
skal negligeres, det mener jeg skam er yderst vigtigt,
og manglen af dette er da en af grundene til lægers
problemer, men det er absolut ikke godt nok hvis det
altid skal underbygges med og kun fungere under ind-
tagelsen af alkoholiske drikke, høj musik og nøgen-
hed.
Dette er derfor en opfordring til den ikke basisgruppe
aktive studerende, for jeg ved du eksisterer, til at
gribe i egen barm og komme i gang med at engagere
dig lidt i din fremtid, for sådan som du fungerer nu er
ikke godt nok. Du er en sløv sjuft, du slider og nasser
på andre folks energi og arrangement prøv at skabe
noget selv. Du kom forresten heller ikke til faglig dag
der løb af staben sidste onsdag, hvad bilder du dig
egentlig ind? Interesser dig lidt for din og dine kolle-
gaers fremtid, vær engageret og brug din stemme i
debatter og andet fagligt (og ikke fagligt), tag dig
ikke til tåls med det næstbedste - og selvom det lyder
lidt reklameagtigt: du kan gøre en forskel – og den
undskyldning med at du skal læse, kan du stoppe op
hvor solen aldrig skinner, du skal nemlig uddanne
dig resten af dit liv, så væn dig til nu at der også skal
spilles på andre heste for at få ”det gode livs gevinst”.
I håb om at have ramt en stor flok af passive medlø-
bere hårdt i maven med et karatespark.

Med venlig hilsen og kjærligst
Peter Roy Kirkegaard
12. sem. Kbh. amt
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„MacArthur’s Park is melting in the
dark
All the sweet, green icing flowing down...
Someone left the cake out in the rain
I don’t think that I can take it
‘cause it took so long to bake it
And I’ll never have that recipe again
Oh, no!“
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Som 2. semester studerende finder vi det frustrerende,
at vores forelæsninger i både anatomi og sundheds-
psykologi aflyses, uden at vi bliver informeret i forve-
jen eller oplyses om årsagen til aflysningen. Endvi-
dere savner vi datoer for, hvornår de aflyste for-
læsninger afholdes. Eksamenen i begge fag venter
lige om hjørnet, og tiden er for os allerede nu presset
og stressende. Desuden indgår forelæsninger som en
væsentlig del af pensum, som vi forventes at kunne
til vores eksamen.
Vi efterlyser en hjemmeside, hvor man hjemmefra
kan gå ind og tjekke om dagens forelæsninger nu
også bliver afholdt, ligesom praksis er på andre stu-
dier. Desuden finder vi det betænkeligt, at man blot
lader 200 studerende sidde i auditoriet uden at give
dem besked om, at forelæsningen er aflyst. Selvfølge-
lig er vi tænkende væsner, og når forelæsningen ikke
er gået i gang efter et 20 minutter, falder tiøren. De
20 min. kunne vi dog have brugt til andre mere giv-
ende formål end blot sidde og vente.
Vi håber, at dette indlæg giver stof til eftertanke hos
de ansvarlige, og at aflysninger i fremtiden meldes
dagen i forvejen eller vil være at finde på nettet.

Med venlig hilsen
Malene, Signe og Mette. Hold 205.

For god ordens skyld vil vi lige opremse, hvilke fore-
læsninger det drejer sig om.
Sundhedspsyk. d. 27/9 kl. 14-15  i TA, ny forelæsning
er afholdt.
Anatomi d. 3/10  kl. 9-10 i AH. Ny forelæsning ???
Anatomi d. 10/10 kl. 9-10 i AH. Ny forelæsning ???

Debat fortsat...

Er du nervøs op til en vagt?

….så læs bagsiden.
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Har du siddet en hel nattevagt i
mørke?

….så læs bagsiden
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Føler du dig udbrændt efter en FADL-vagt?

….så læs bagsiden.
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Sparky havde ikke en sikkerhedsrepræsentant, men det har du…

DU KAN FINDE OS I

Eller få kontakt til os gennem telefon 35 32 74 78

FADL’s sekretariat (1.2.20)

Hver mandag kl. 14-15
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