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2001

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 FADLog Det Medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

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

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i 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

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-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.

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). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
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 200,- 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: Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: Studenterklubben
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Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
2001/02 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).

I kan også gå på Internettet på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/ og kontrollere jeres til-
meldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I bemærkninger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret sna-
rest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation. Husk desuden at kontrollere,
at du er tilmeldt på den ”rigtige” studieordning –
hvad angår fx Basal humanbiologi, Cellebiologi og
TAS.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 1995 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB,
hvilket svarer til ca. 30% af alle eksamens-
tilmeldinger. Disse tilmeldinger kan også ses på
samme WWW-adresse (klik på ”vis tilmeldinger”) og
de samme lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.
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Som en del af jer sikkert er bekendt med, når I
besøger eksamenskontoret, har vi (desværre) stadig
en del driftsproblemer med vores nye eksamens-
system med tihørende hyppige nedbrud på systemet.
Derfor har vi set os nødsaget til at indføre, at når I
skal bruge en eksamensudskrift, skal en sådan bestil-
les (blankette) fåes på eksamenskontoret) og kan så
afhentes senest dagen efter.
Alternativt kan I også printe jeres udskrift ud fra
nettet (Selvbetjening for Studerende) og komme ned
til os og få den stemplet og underskrevet.
Vi skal selvfølgelig beklage denne omstændelige pro-
cedure, men vi håber, at vores eksamenssystem snart
kører 100%, så vi atter kan yde en optimal service.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at syge-/re-
eksamensdatoen for genetik er fastsat til 23. novem-
ber 2001.
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Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Stu-
die- og eksamenskontoret besked, da vi dagligt får
opdateret samtlige studerendes navne og adresser
fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre for
at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsen-
delse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Fol-
keregistret i din kommune besked.
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Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret v/Michael Sørensen

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

������������ 	
�����
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi i
stedet for må benytte, når vi sender post til dig.
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Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde
dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og
eksamenskontoret din nye adresse og perioden denne
adresse skal gælde for.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt
til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en
anden adresse.
OBS! Dette gælder specielt også alle studerende,
som ikke er udstyret med et ”rigtigt” dansk cpr-
nummer.
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Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at
få tilsendt post fra universitetet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller
meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret.
Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse
indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og
eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor
du ønsker din post sendt til.

�� ����
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Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt. Husk at medbringe dit nye
sygesikringsbevis eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye cpr.nr.
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Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere (hele) dit årskort med dit gamle navn
på for at få udstedt et nyt.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om navne- og adresseændringer, da de ikke
har adgang til universitetets cpr.træk fra folkeregi-
stret.

������	����
Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).
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Alle studerende, der i sommerens løb har husket at
forny deres årskort vil modtage deres nye årskort i
slutningen af august/starten af september måned.
Har du endnu ikke fornyet dit årskort, skal du straks
kontakte Studie- og eksamenskontoret, da sidste frist
var 15. juli.
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Husk at besøge vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st , hvor du kan finde diverse oplys-
ninger om bl.a eksamensforhold o.l.
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Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)

�������
�	������������ ��	���� !��"#
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Justesen
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
Studentersekretær Laura Johnsen og Louise Honoré
Træffetid: Man og ons 15-16
Sekretærer Rita Dalhammer/Yvonne Justesen
Træffetid: Man-fre 10-14
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Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Studentersekretærer Mikkel Westen/Lasse Lund
Træffetid:        onsdag  12.00 – 16.00
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14
Bispebjerg Hospital,, Bygn. 20D, 2,sal.,rum 13, tlf. 35 31 30 97
Studentersekretær Maja Stegeager Hansen
Træffetid: man 13– 17
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (bibr@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Susanne S. Pedersen (suscp@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid Man-fre 10-14
Studentersekretær Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Studentersekretær Nanna Borup Jensen (10.-13. semester)
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Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk

ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er

 fra et af disse nordiske lande
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Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

�����������

Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til

for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
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Mandag 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Tirsdag 11 – 12 12 – 15 Gordon Thomas Jehu

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt

15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Torsdag 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie Rasmussen eller Camilla
Götzsche

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

det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.
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Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og retti-
digt) til det ønskede semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke

OBS! Vi flytter til en ny adresse i løbet af sensom-
meren, men vil naturligvis angive denne adresse på
vores gamle side og i MOK, når det bliver aktuelt.

���+�������	����,,,
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.

PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.
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Al tilmelding og afmelding af undervisning og spørgs-
mål om holdsætning o.l. foregår for FASE I-stude-
rende hos studiesekretærerne på Panum og FASE 2-
studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lek-
tionskatalog se kontaktpersonerne for de enkelte
semestre.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.
Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret
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Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

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

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2001 fredag den 28. septem-
ber. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opstå-
ede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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I det forgangne semester blev 7 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller ligende
problemer !

Studienævnet

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!
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Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2001 er følgende:
OSVAL I - fredag den  28. september 2001
OSVAL II - torsdag den 28. september 2001
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Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.

Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet
med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en
erklæring, der dokumenterer din ordblindhed over-
for censorkollegiet. På erklæringen står der natur-
ligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 28. september 2001.
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Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.

Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.
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Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende.  Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse , IV-
adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU.  Man
kan også træne undersøgelsesteknik indenfor oto-
rhino-laryngologi samt oftalmoskopi.  For at kunne
øve i laboratoriet forudsætter det at man har modta-
get undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.

Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge
Medline samt benytte vores forskellige medicinske
programmer.  Endelig råder LKF over et lille biblio-
tek, med bl.a. Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bø-
ger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt
diverse ordbøger.  Bøgerne kan lånes til brug i læse-
lokalerne mod deponering af studiekort.  LKF er
beliggende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit
5404, med følgende åbningstider:

Hverdage Weekend
Læselokaler     8-20     9-17
PC-sal   15-20     9-17
Laboratorier   16-20     9-17

NB!  Husk altid at medbringe studiekort som
skal vises ved forespørgsel fra studenter-
vagten!  Efter kl. 17 på hverdage samt hele
weekenden foregår indgang gennem glasdøren
umiddelbart til venstre for rampen ned til RH’s
kapel.

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

LEDIGE KURSER I LKF - EFTERÅRET 2001

DATO EMNE TIDSPUNKT PLADS
27/9 IV-adgang 16.15-17.45 0
27/9 IV-adgang 18.00-19.30 0
2/10 Genoplivning 16.30-19.00 1
4/10 Kateter 16.15-17.45 0

LEDIGE KURSER I LKF - EFTERÅRET 2001

4/10 Kateter 18.00-19.30 0
9/10 Genoplivning 16.30-19.00 0
11/10 Sutur 16.15-17.45 0
11/10 Sutur 18.00-19.30 0
16/10 Genoplivning 16.30-19.00 5
18/10 IV-adgang 16.15-17.45 6
18/10 IV-adgang 18.00-19.30 6
23/10 Genoplivning 16.30-19.00 6
25/10 Kateter 16.15-17.45 6
25/10 Kateter 18.00-19.30         6
30/10 Genoplivning 16.30-19.00 *
8/11 Sutur 16.15-17.45 *
8/11 Sutur 18.00-19.30 *

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på tlf. 35 45
54 07 på hverdage kl. 15-20 og i weekenden kl. 9-17,
eller ved personligt fremmøde i PC-salen i LKF in-
denfor samme tidsrum.  Kurserne åbnes for tilmel-
ding 4 uger før kursusdagen; kurser markeret med *
er ikke åbne for tilmelding endnu.  Hvis man udebli-
ver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!
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Læge, ph.d. Asbjørn Hróbjartsson Afdeling for Medi-
cinsk Videnskabsteori præsenterer et foredrag i Dansk
Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode om
placeboeffekten.

!����.
Placeboeffekter anses sædvanligvis for at være kli-
nisk væsentlige ved en lang række sygdomme, for
eksempel astma, forhøjet blodtryk og akut
myokardieinfarkt, hvor betydende effekter er rap-
porteret også ved objektive effektmål. Imidlertid
afslører analyser af ofte citerede empiriske studier
svære metodologiske problemer. Desuden dækker
begrebet ‘placebo effekt’ over mange overlappende
men væsensforskellige fænomener. I et oversigts-
foredrag analyseres forskellige betydninger af be-
grebet ‘placeboeffekt’, og resultater fra en systema-
tisk oversigt over randomiserede ‘tre-armede stu-
dier (verum, placebo, ubehandlet) præsenteres.

Foredraget finder sted torsdag den 4. oktober kl.
19.30-21.30 i auditoriet, kælderopgang 11 a,
Kommunehospitalet, Øster Farimagsgade 5, 1399
København K.

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Ar-
rangementet er gratis.

Michael Norup
Sekretær for Dansk Selskab for Medicinsk
Filosofi, Etik og Metode
Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori
Københavns Universitet
Telefon: 35 32 79 52
e-mail: M.Norup@medphil.ku.dk
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PANUM BIBLIOTEKET HAR ÅBENT om
LØRDAGEN

Fra lør. d.29 september fra kl. 9.00 til 18.00
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Sted: Psykiatrisk afd. O´s auditorium
Borgm. Jensens Allé 55 (opgang 61a)

Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangør: Dansk Forening for Klinisk

Sexologi  (tlf./fax: 43 99 66 19)
Adgang: Fri

tidspressede. De seksuelle grænser smuldrer, mens
grænseoverskridelser stiger. Piger og drenge bela-
stes på forskellig måde. Der er på flere områder brug
for at slå bremserne i.
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Katrine Sidenius
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Rigshospitalets landsdækkende videns- og
behandlingscenter for voldtægtsofre åbnede sidste
år, og i sit oplæg vil Katrine Sidenius præsentere
Centrets grundlag, metoder og foreløbige erfarin-
ger.
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Flemming H. Pedersen
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I PRO-Centrets årsberetning 2001 skrev Annalise
Kongstad, at "prostitution er omgærdet af fascina-
tion, tabuer, moralske forestillinger og illegalitet -
derfor er der også mange myter". En yderligere grund
til mytedannelsen er, at vi har en relativt begrænset
viden om betydningen af relationen melle prostitu-
eret og kunde. I Holland har man formelt besluttet,
at prostitution er et legalt erhverv. I Sverige er
kunden kriminaliseret, mens Danmark har
afkriminaliseret den enkelte prostituerede. Med bag-
grund i PRO-Centrets arbejde præsenteres et øje-
bliksbillede af kønshandel i Danmark, og der lægges
op til en diskussion af, hvorfor det at prostituere sig
ikke er og helst ikke skal blive - et arbejde på lige fod
med andre erhverv.

Med venlige hilsner

Dansk Forening for Klinisk Sexologi
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard
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Anders Lisborg

�$%�����  �� ������	��	�
���
��=	�%�+
���� ��'	��	��
Den internationale sexindustri bliver stadig mere
grænseoverskridende og begreber som "migrant pro-
stitution" og "Trafficking in Women" har indenfor de
seneste år haft stigende bevågenhed både interna-
tionalt og i Danmark. Anders Lisborgs oplæg fokuserer
på thailandske prostituerede, som udgør den største
gruppe af udenlandske prostituerede i Danmark. Ba-
seret på fem måneders kvalitativt feltarbejde i det
thailandske prostitutionsmiljø i København vil han
præsentere glimt af deres migrationshistorier,
hverdagsliv og erfaringer.
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Michael Svarer
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Med udgangspunkt i moderne økonomisk teori-
dannelse har Michael Svarer foretaget en register-
undersøgelse af mere end 7.000 danske ægteskaber
indgået i perioden 1980-95. Han vil i sit oplæg præ-
sentere analysen og diskutere, hvilke faktorer som i
særlig grad kan siges at stabilisere hhv. destabili-
sere et ægteskabeligt forhold.
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Tea Baark Marey
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Auguste Rodin regnes for det 19. århundredes mest
innovative billedhugger og synes at kredse om krop-
pen og det erotiske i sine skulpturer. Hvordan kom-
mer dette til udtryk, og hvorledes behandler periodens
salonkunstnere de samme emner? Rodins kvindelige
elev, Camille Claudel, ligger stilistisk tæt op ad ham,
men hvordan forholder hun sig til krop og eros i sine
værker?
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Gideon Zlotnik
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Natur og miljø stjæler børnenes tid - deres biologi-
ske udvikling går stærkt, mens den omgivende kultur
har travlt. Den fysiske kønsmodenhed går hurtigere,
mens barndommen skrumper. De kulturelle
påvirkninger er overvældende, mens de voksne er
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Afdeling for Epidemiologisk Forskning på Sta-
tens Serum Institut gennemfører i øjeblikket en
stor undersøgelse af årsager til lymfekræft.
Som led i undersøgelsen skal vi interviewe hen
ved 2000 personer, hvoraf nogle er tilfældigt
udvalgt i befolkningen og andre er patienter, der
nyligt har fået konstateret lymfekræft.

Interviewene foregår per telefon. Til at bistå
med interviewene søger vi snarest 4 medicinstu-
derende. Da projektet indebærer kontakt til pa-
tienter, vil det være en fordel, men ikke en be-
tingelse, hvis man har erfaring f.eks. fra vagt-
arbejde eller klinik. Arbejdet foregår efter nær-
mere aftale fortrinsvist sent på eftermiddagen
og om aftenen, men dagarbejde kan i et vist mål
blive nødvendigt. Aflønningen sker efter
studentertakst.

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring til
én af os for en uforpligtende snak.

Med venlig hilsen

Henrik Hjalgrim, læge, Ph.D.
Charlotte Appel, projektsygeplejerske
Tlf 3268 3961
Tlf 3268 3953
e-mail hhj@ssi.dk e-mail cwa@ssi.dk

Center for Epidemiologisk Grundforskning
Statens Seruminstitut
Artillerivej 5
2300 København S
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Forsøget er et fysiologisk forsøg, hvor jeg vil
undersøge det blod-trykssænkende lægemiddel
EPROSARTANS effekt på frigivelsen af adrena-
lin og noradrenalin under kortvarig hypoglæmi
(lavt blodsuk-ker). Efter indtagelse af Eprosartan
vil forsøget foregå som en ræk-ke målinger af
bl.a. blodtryk, puls samt udtagelse af blodprø-
ver.

Som forsøgsperson skal du afsætte 2 dage fra
0800 til 1400 med ca. 1 uges mellemrum. Der vil
ikke være medicinindtagelse udover disse 2
forsøgsdage. Der endv. være 2 korte besøg, hen-
holdsvis før og efter de 2 forsøgsdage.

For alle forsøgspersonerne vil der den ene gang
blive anvendt et ikke virksomt lægemiddel (pla-
cebo) og den anden gang lægemidlet Eprosartan.
Forsøget gennemføres i oktober og november
måned 2001.

Forsøgspersonen skal være mand, rask, normal-
vægtig, medicinfri, ikke-ryger og mellem 20 og
35 år gammel.

Som kompensation for tid og ulempe honoreres
forsøgspersonen med i alt 2400 kroner.

Forsøget er sponsoreret af et medicinalfirma og
er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og
Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du er interesseret, kan du ringe eller skrive
til:

Læge Marina Krintel Christensen
Glostrup Amts Sygehus, Medicinsk Afdeling M2
Tlf. Arbejde: 43233216
Tlf. privat: 43902390,
E-mail: kiilerich@12move.dk
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Vi søger snarest 3-5 edb-kyndige studerende til
at indgå i vores gruppe af edb-vejledere på 12
personer da nogle af vores edb-vejledere har af-
sluttet deres uddannelser.
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Edb-studiesalsvagterne hjælper brugerne, som
primært er studerende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, med bla. Microsoft
Office-produkterne, WinNT (snart W2K),
statistikprogrammer og brug af mail & internet.
Desuden administrerer vagterne betaling for print
og fotokopier, oprettelse af brugerkonti, ved-
lige-holdelse, samt nyinstalleringer på et net-
værk med 180 bruger PC'ere. Bruger-PC'erne er
opsat med Win-dowsNT, men vil snart blive æn-
dret til Windows2000. Serverne er udstyret med
Windows2000, Unix (Linux) og Novell Netware.
Vagterne, som er 5 timer pr. vagt, afholdes pri-
mært i semestermånederne på alle hverdage mel-
lem kl. 10 og 17.
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Du skal...
· være serviceminded og have

tålmodighed til nybegyndere
· have et godt humør, også når det

brænder på
· have godt kendskab til især Microsoft

Office
· have almen PC erfaring og ellers

interessere dig for EDB
· kunne passe en til to vagter om ugen

hele semestret (også i eksamenstiden)

Da vi naturligvis har mange opgaver af meget
teknisk karakter søger vi gerne personer der
også vil have lyst til at prøve kræfter med disse.
Til disse opgaver vil en eller flere af følgende
kvalifikationer derfor være øn-skelige:
· erfaring med Windows 2000 server og

kendskab til ActiveDirectory
· erfaring med Linux (Unix)
· erfaring med programmering
· erfaring med Novell Netware og NDS

Aflønning sker efter overenskomst med
Foreningen af Danske Lægestuderende og
Studenterundervisernes Landsforbund.
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Vi skal have din ansøgning med navn, adresse,
tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger se-
nest med po-sten den 15. oktober 2001.  Du er
velkommen til at kigge forbi i vores åbningstid,
hvis du vil vide mere, vi bor Panum Instituttet,
9.2, eller på vores h j e m m e s i d e :
www.mdb.ku.dk
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets-
sekretariat
att: Jørgen Skieller
Blegdamsvej 3
2200 København N
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Nyhedsbrevet Sprøjten for september måned er
nu lagt ud på adressen:

http://www.sund.ku.dk/Aktuelt/svf-intern/30/
SVF_nyhedsbrev_30.htm

Nyhedsbrevet er baseret på de indkomne bidrag.
Derfor opfordes alle -
specielt Institutterne - til at komme med bidrag,
så Sprøjten er
relevant og interessant at læse. Deadline for
indsendelse af indlæg til
næste nummer af Sprøjten er den 22. oktober
2001.

Med venlig hilsen

Suzanne Andersen
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Haves: Århus amt, med start forår 2002.
Ønskes: Sjælland
Kontakt:
Morten Bundgaard
E-mail: mobu@worldonline.dk
35859669 / 25344310
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Hemmingsen, m.fl.: Klinisk Psykiatri, 2. udg.
2000, pris: ca. 400.- kr.
Lier, m.fl.: Børne- og ungdomspsykiatri, 1. udg.
1999   pris: ca. 250.- kr.
Weismann, m.fl.: Dermatologi og venerologi,
3. udg. 1999   pris ca. 300.- kr.

Kontakt: Peter 3536 9099, peterk@mdb.ku.dk.
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Fredag den 5. oktober kl. 19.00
I Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Entré kr. 50,- betales i døren.
Forhåndstilmelding på telefon eller mail
tilrådes.

God mad, skønne kvinder og brave mænd, rige-
lige mængder øl fra fad,
Ølkruskonkurrence, underholdning og meget an-
det…..

Arrangeret af Studenterpræsterne på DTU og
Natur og Sund samt studentermenigheden ved
Trinitatis.

����	����
�	������
������"
En venlig bruger har indleveret en Mobiltelefon
på MDBs kontor, som er blevet glemt i vores
lokaler.
Hvis du tilfældigvis står og mangler en Mobil-
telefon af mærket Bosch, så kom forbi vores kon-
tor i åbningstiden, hverdage 10-17, og vis at du
kan logge ind på dyret.

Mvh. De flinke vagter
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BERETNING 2000-01
FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE
KØBENHAVNS KREDSFORENING
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Sidste års generalforsamling gav håb om et aktivt år
i repræsentantskabet. På trods af at der atter var
fredsvalg, meldte der sig 21 medlemmer som aktive,
ulønnede politikere.

Det har atter i år vist sig, at selvom vi er et fuldt
repræsentantskab på papiret, er det ikke det samme
som, at alle dukker op til møderne. Det har også i år
betydet, at det er de samme 10-12 personer, der
sidder i alle udvalg og derfor har nok at se til.
Københavns Kredsforening er den største kredsfor-
ening i FADL, med ca. 2300 medlemmer, hvilket
svarer til at 73% af alle medicinstuderende i Køben-
havn er medlem af FADL. Det er mange menneskers
interesser ( - og de er selvfølgelige forskellige) vi
aktive politikere skal varetage i løbet af et år.

Når så få aktive skal tage sig af driften af kreds-
foreningen, deltage i det landsdækkende samarbejde
og vedligeholde vores medlemstilbud, er der ikke
mange ressourcer til at lave sjov og ballade for re-
sten af medlemmerne, ligesom der kan komme til at
mangle input og nye ideer.
 Derfor kan det ikke undre, hvis medlemmerne har
svært ved at gennemskue hvad politikerne egentlig
laver, og hvad man som medlem får ud af deres
arbejde. Men vi synes selv at vi har haft travlt, og at
der også i år er mange nye gode tiltag og resultater
af vores arbejde.
Derfor håber jeg, at alle vil tage sig tid til at læse
nedenstående beretning fra kredsforeningens forskel-
lige udvalg. Her skal kort nævnes et par af de ting vi
har arbejdet med det forløbne valgår.

* Fælles vagtbureau.
Projektet, der omhandler fusion af de tre vagtbureauer
i København, Odense og Århus har vi arbejdet inten-
sivt på hele året. Vi håber at resultatet vil være en
moderne og effektiv virksomhed, der fortsat i mange
år vil være medicinstuderendes vej til spændende og
studierelevant arbejde.

* Studiekalender
FADL har produceret en studiekalender, der udeluk-
kende er finansieret af sponsorstøtte. Denne kalen-
der uddeles gratis på kredsforeningen, og den lader
til at være en succes blandt de medlemmer der har
fået én. Vi håber at kunne lave en ny kalender næste
år, men også at der vil blive mulighed for at lave
lignende projekter, der kan være et tilbud til alle
medlemmer fra deres forening.

* Støtte af andre aktiviteter på Panum
Vi har som altid sørget for at medlemmernes
kontingentpenge også går til at støtte Panums gode
studiemiljø, derfor er budgettet til bevillinger også
blevet forhøjet i løbet af året, og vi har forsøgt at
bevillige støttet til et bredt udvalg af foreninger,
men også enkeltpersoners initiativer til projekter,
eventer, fest og ballade, der gør studielivet på Panum
lidt mere spændende.

Med tilbageblik på dette valgår er det glædeligt at
kunne konstatere, at på trods af besværet med at
rekruttere aktive medlemmer til foreningens repræ-
sentantskab, har det været muligt at holde forenin-
gen i stadig udvikling.

Det næste år bringer mange større projekter med
sig, blandt andet skal vi arbejde med at styrke kreds-

foreningen som forening i sig selv. - Den forestående
fusion af vagtbureauerne vil frigøre en masse tid for
de valgte politikere, til at koncentrere sig om vores
kredsforenings fremtid og forhåbentlig også om at få
foreningen til at være endnu mere synlig og nyttig
for medlemmerne.
Stine Sloth, formand for FADL, Københavns Kreds-
forening
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Overenskomstudvalget (OU) forhandler FADL’s over-
enskomst på SPV/VT/DIA/CARD området med Amts-
rådsforeningen (ARF) og Hovedstadens Sygehusfælle-
skab (H:S). Samtidig beskæftiger udvalget sig med
alle mulige spørgsmål vedrørende overenskomsten.

Overenskomst ’99
SPV/VT/DIA/CARD

FADL satsede på følgende to krav, som blev frem-
sendt sammen med 6 andre krav til arbejdsgiverne
den 5. juli 1999:

1. For at sikre vagtbureauers fortsatte eksistens
ønskede FADL at overgå til en anden administrations-
form. Det ville for Københavns vedkommende med-
føre at overskuds-/underskudsdeling blev opgivet til
fordel for muligheden for at opbygge en formue til at
stå imod med i dårlige tider.
Yderligere ønskede vi at ensrette vores
administrationsformer på landsplan således at afde-
lingerne kun får tilsendt én regning.
Det vil altså sige at vi ikke længere skal sende efter-
regninger til hospitalerne hvis vores udgifter har
oversteget indtægterne, og tilsvarende tilbagebe-
tale penge hvis indtægterne oversteg udgifterne.

2. I takt med andre burauers indtræden på det mar-
kedet (der er nu 67 vikarbureauer) ønsker FADL at
højne den enkelte vagttagers kompetence, for at
styrke vores konkurrenceevne. Dette skal ske gen-
nem en udbygning og revision af vores kurser, hvor
man bl.a. går over til case-orienteret og problem-
baseret undervisning (PBL), således at FADL-vagter
bliver agerende frem for reagerende. Modellen er
ens for alle tre kredse så at hospitalerne kan være
sikre på at vagterne har samme kompetence landet
over.

Overenskomstindgåelsen skete den 31. januar 2001
og er beskrevet i FADL-forum. Den medførte at der
skulle ske efterreguleringen tilbage fra 1. april 1999.
Disse udbetalinger er sket i juli/august.
Overenskomsten er og gælde frem til april 2002.

Overenskomst ’02
Til næste år starter nye overenskomstforhandlinger
og FADL starter nu kravindsamling. En krav-
indsamling, hvor du kan komme med dine krav - har
du fx været ude for noget du synes er helt urimeligt
eller skulle ændres hører vi gerne om det.

På arbejdsmarkedet er de fleste organisationer fær-
dige med deres kravindsamling og kravene er ved at
blive prioriteret. Givet er det at der er et lønkrav,
der vil sikkert blive et krav om 2 ekstra feriefridage
(således at den 6 ferieuge er i hus), en fortsat pensions-
udbygning, krav om efteruddannelse og kompetence-
udvikling, forbedring af barselsaftalen og flere barsels-
rettigheder til mænd.

„Ansættelsesret“
(Funktionærlovsproblematikken)
I selve overenskomstforhandlinger havde vi ikke
medtaget et krav om at H:S og ARF skulle accepte-
rer at FADL medlemmer, som arbejder på hold, kunne
blive funktionærer og få fuld løn under sygdom.

I en sag om bortvisning af et medlem fra en hospitals-
afdeling i Københavns Amt fandt bestyrelsen, at bort-
visningen ikke var berettiget i de af afdelingen an-
førte klagepunkter, men at medlemmet kunne afske-
diges med funktionærlovens opsigelsesvarsel på 3
måneder. Da sygehuset ikke ønskede at have med-
lemmet beskæftiget i opsigelsesperioden har kreds-
foreningen rejst krav overfor sygehuset om løn i

opsigelsesperioden.  Da sygehuset ikke havde udbe-
talt fuld løn under sygdom i henhold til funktionærlo-
ven, er der endvidere rejst krav herom, i alt godt kr.
46.832 kr.

I en sag om seponering af et afdelingshold på Frede-
riksberg med for kort varsel, da flere af hold-
medlemmerne havde krav på 3 måneders opsigelse i
henhold til funktionærloven, har kredsforeningen rejst
krav om løn i opsigelsesperioden kr. 333.058.
Efter flere møder  mellem Kredsforeningen, H:S og
Amtsrådsforeningen lykkedes det ikke for FADL at
opnå anerkendelse af medlemmernes rettigheder ef-
ter funktionærloven, men problemstillingen blev ind-
draget i overenskomstforhandlingerne.
Dette medførte at medlemmer, der arbejder på hold,
kan opnår at blive ansat på funktionærlovens vilkår,
således at der er længere opsigelsesvarsel og løn i
opsigelsesperioden samt fuld løn under sygdom.
Også medlemmer på hjemmehold har ret til fuld løn
under sygdom og løn i opsigelsesperioden i henhold
til funktionærloven. En tidligere usikkerhed er nu
fjernet.
Denne anerkendelse fra arbejdsgivernes side kom
desværre først til at gælde fra overenskomsten ud-
sendelse.
Herefter var FADL nødsaget til at udtage stævning
mod Frederiksberg Hospital på medlemmernes vegne.

Brug din fagforening
Har du oplevet lignende eller andre forhold og øn-
sker du at gøre noget ved det, så ret henvendelse til
FADL, KKF.

500.000 kr. til FADL- medlemmer
FADL som fagforening har en klar forpligtelse til at
varetage sine medlemmers faglige og økonomiske
rettigheder.
Sagen med holdet på Frederiksberg Hospital, der
blev opsagt med forkort varsel, medførte at FADL’s
seks medlemmerne tilsammen fik en godtgørelse på
kr. 290.000.-.
Tre medlemmer der har arbejdet på NetDoktor har
henvendt sig på grund af manglende ansættelses-
bevis, og det har indtil medført kr. 10.000 til det
første medlem.

Seks lægevikarer har henvendt sig på grund af at de
blevet ansat på FAYL’s overenskomst, men kun fik
FADL løn. Henvendelse til hospitalerne har medført
at der til hver er blevet udbetalt ca. kr. 9.000  (kr.
3.035,75 pr. måned i difference)
Flere lægevikarer har henvendt sig på baggrund af at
de tager enkeltvagter på den afdeling, hvor de tidli-
gere har været. Ikke alle hospitaler udbetaler over-
arbejde efter 7,4 timers arbejde. Det medfører ty-
pisk efterbetaling på kr. 3.000-6.000.

For medlemmer der arbejde på Laboratoriet for Kli-
niske færdigheder har FADL indgået en aftale, om at
de er underlagt SUL overenskomsten. Dette medfø-
rer jf. indstilling til LKF’s bestyrelse en stigning i år
2001 på 11,94% eller ca. kr. 55.000.
For medlemmer på Makro- og Mikroskopisk studie-
sal er der indgået en lokalaftale, der supplere vores
overenskomst med Finansministeriet, om at der gi-
ves løn efter kl. 17.00 og på lør- og søndage.
For medlemmer på datastudiesalen er der indgået
en lignende aftale. Her er der yderligere aftalt et
kvalifikationstillæg på kr. 30.00 i timen.

Arbejdsmiljø
Indledning:
Nu har FADLs ordning med sikkerhedsrepræsentan-
ter eksisteret i godt og vel et år, og derfor må det
være på tide med en grundig evaluering. Siden april
2000 har Kristine Sarauw, Lotte Frickmann og Dan
Brun Larsen været ansat, og i efteråret 2000 blev
Christianne Eickhoff tilknytttet som repræsentants-
skabets ansvarlige for sikkerhedsarbejdet.
Uddannelse:
I september 2000 var de tre sikkerhedsrepræsentan-
ter på kursus i arbejdsmiljø gennem Københavns
Kommune (det tidl. § 9-kursus) - en uddannelse der
er lovpligtig for alle, der er medlem af sikkerheds-
organisationen i en virksomhed. Det var en meget
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lærerigt kursus, som primært var tilrettelagt for
sygeplejersker, plejere og lægesekretærer, og som
derfor gav en bred berøring med andre faggrupper i
sundhedssektoren.
Sikkerhedsorganisationen:
Lige efter kurset stod det klart, at vores placering i
organisationen er usædvanlig, da sikkerheds-
repræsentanterne på faste arbejdspladser indgår i
det daglige arbejde og har tæt kontakt til ledelsen.
Vi har forsøgt at finde ud af, hvordan sikkerhedsar-
bejdet fungerede / burde fungere i FADL, hvor vi er
ansat direkte af fagforeningen og ikke af vagt-
bureauet, men det er ikke lykkedes at fuld klarhed
over det. Vi mener, at vagtbureauet har en del af
ansvaret, da det har kontakten til arbejdsstederne,
men vi ved også, at FADL-vagter formelt hører ind
under de enkelte afdelingers sikkerheds-
organisationer, fordi de er ansat af HS eller Amtet.
Derfor anbefaler vi, at FADL i fremtiden beslutter,
hvordan sikkerhedsrepræsentanterne skal indgå i
arbejdet i forbindelse med Repræsentantskabet, Vagt-
bureauet og sekretariatet og klarlægger kompetancer
og evt. sanktionsmuligheder. Der bør vedtages rele-
vante instrukser, som alle skal rette sig efter (Mor-
ten Krause har allerede udarbejdet nogle glimrende
forslag).
Kontakt og information:
For at være tilgængelig for FADLs medlemmer op-
rettede vi en emailadresse (sikkerhedsrep-
kkf@fadl.dk) og oprettede et lille niche-kontor i se-
kretariatet, hvor en af os sad 1-2 timer hver mandag.
Vi oplyste om os selv i semesterhæftet, der udkom i
efteråret 2000, og i MOK et par gange i løbet af
året, og vi hængte „reklamer“ op forskellige steder
på Panum. Hensigten var at gøre opmærksom på
vores eksistens og muligheden for at blive hjulpet,
hvis man havde problemer med arbejdsmiljøet på
vagterne. Herudover deltog vi i et par holdleder-
møder og informerede ved de fleste SPV- og VT-
orienteringstimer. Men vi har kun modtaget 1-2 hen-
vendelser på det sidste år.
Konkrete tiltag:
Vi har været kontaktet i forbindelse med skærm-
problemer på et cardiologihold og omkring proble-
mer med arbejdsstillinger hos et hold, der skal hjælpe
en dreng ud og ind af en taxa. Men vi har ikke haft
den store indflydelse på sagernes udvikling. Derud-
over arbejder vi sammen med Rigshospitalet om at
lave en folder, der kan bruges som rettesnor for den
lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), som skal
foretages, når fx et nyt hjemmehold skal startes op.
Vi har skrevet en artikel om „Vold på vagten“ til
MOK, tænkt i en informationsfolder til gravide, og
vi har arbejdet på en idé om en slags koder, der
kunne kategorisere vagttyper nærmere end gang-
eller fastvagt. Ud fra gængs viden om, at højt
informationsniveau og god forberedelse giver større
arbejdsglæde. Stort set alle hører andre brokke sig
over en eller anden vagt, og derfor har vi også ønsket
at føre et „piv-register“, men vi har ikke haft noget
at registere. Til gengæld aftalte vi i foråret med
Vagtbureauet, at vi skulle have anmeldelserne af
arbejdsskader, sådan at vi kunne lave en slags stati-
stik, og dette er vi i gang med.
Fremtid:
Som nævnt ønsker vi, at Repræsentantskabet sætter
styr på sikkerhedsrepræsentanternes plads i organi-
sationen, gerne på en måde så repræsentanterne bli-
ver tættere knyttet til det daglige vagtarbejde. Vo-
res erfaring er, at det er svært at have en betydning,
når vi står lidt for os selv på sidelinien.
Der er tilsyneladende ikke behov for en ugentlig
kontortid på nuværende tidspunkt, men vi bør stadig
være tilgængelige via email og sekretariatet.
Vi diskuterer ofte forskellige problemer og forhå-
bentlig kan vi blande os i debatten, fx omkring; at de
mest uerfarne FADL-vagter ofte får tunge psyk-vag-
ter, og at man sidder otte timer i træk hos en bælte-
fixeret patient (hvor det højst burde være et par
timer ad gangen, og helst en for patienten kendt
person).
Med disse tanker og de eksisterende opgaver ser der
altså ud til stadig at være nok at tage fat på.
Dan Brun Larsen ønsker ikke at fortsætte i jobbet,
da han ikke føler, at han brænder nok for sagen. Men
han vil gerne hjælpe med at afslutte nogle af
projekterne og assistere fx ved artikler. Lotte
Frickmann har netop født og er stadig med, men med
nedsat aktivitetsniveau. Kristine Sarauw fortsætter
som før, og Christianne Eickhoff vil stadig gerne
indgå i sikkerhedsarbejdet.

Lotte, Kristine og Dan (sikkerhedsrepræsentanter).
Vagtudvalget
Vagtudvalget ( VU ) består af 3 valgte medlemmer
af Repræsentantskabet. Udvalget har i år samarbej-
det med først Vagtchef  stud med. Caroline Møller,
der tidligt i foråret gav jobbet videre til Søren Ras-
mussen, desuden med Gitte Haupt, Servicechef, der
i sommeren har givet sin afsked. Vagtudvalgets ar-
bejde er at følge op om vagtmæssige forhold såsom
følgevagtsituationen, dispensationsansøgninger,
klagesager, holdmæssige problemer osv. VU har i år
forsøgt at følge op på sidste års målsætninger med
hurtige svar til medlemmer efter afholdte VU-mø-
der og desuden set på de procedurer der skal forsøges
fulgt ved klager både til og fra afdelinger. Vi har i år
haft en omvendt problemstilling fra foregående år:
der er et stort vagtmarked men alt for få vagttagere,
ca. 50 % af  Københavns medlemmer er ikke vagt-
aktive eller tager meget få vagter.
I samme periode med mange vagter har VU stadig
modtaget dispensationsansøgninger fra medlemmer
der ikke kan overholde SPV-vagtbindingen, det er 3-
4 vagter om måneden, og det kan lade sig gøre....
men VU ser da stadig på sagen hvis man alligevel er
endt i situationen. Med fusionen af vagtbureauerne
skal VU revideres lidt men det er stadig muligt at få
sin sag for og med det takker Vagtudvalget af for i
år, tak for samarbejdet.
Lone A. Bondo, vagtudvalgsformand
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Forsikringsudvalg
Vi har nu haft Codan fra 1.1.2000. Det første år har
resulteret i at der en skadesprocent på 143%. Dvs. at
for hver 100 kr. du betaler til Codan betaler de 143
kr. tilbage.

Dette skyldes at der utrolig mange cykeltyverier.
Dette vil vi forsøge at orienterer meget mere om.
Det er i dag en forsikringsordning, som er den billig-
ste en lægestuderende kan få.
I dag kan alle medlemmer få fordel af at skifte, idet
Codan også har en billig bilforsikring, hvilket var det
største problem i forbindelse med at skifte til Codan,
at de ikke kunne tilbyde samme fordelagtige bil-
forsikringer, som TrygBaltica.
Vi har planer om en reklamekampagne i det kom-
mende år, så endnu flere af FADLs medlemmer
bliver informeret om fordelene ved vores forsikrings-
ordning.

Forstædernes Bank
Som en nyskabelse indgik FADL en samarbejdsaftale
med Forstædernes Bank (FB). FB tilbyder vores med-
lemmer bedre vilkår på deres allerede fordelagtige
studiekonto. Til gengæld har FADL forpligtet sig til
at reklamere for tilbudet til vores medlemmer.

FADL har i samarbejde med FB udarbejdet en re-
klame-folder til alle medlemmer af FADL i Køben-
havn.
Efterfølgende er Københavns Vagtbureau skiftet til
FB og Hovedforeningen ligeså.

Det bør fremover være et område, hvor FADL finder
ud af hvilke banker FADL ønsker som samarbejds-
partnere, hvilke krav der skal stilles til det at „pleje
vores konfliktfond“, hvile synergieffekter kan vi fore-
stille os.
Kan vores virksomheder medvirke til at de stude-
rende får nogle fordelagtige ordninger ?.
Eventuelt kunne der dannes et bankudvalg (BU), så-
ledes at de politiske ønsker til en bankforbindelse
bliver blevet tydeliggjort:

* et politisk/ideologisk ønske til en bank (lønmodtager-
bank, miljø, mulighed for at målrette konti mv.)
* et ønske om at spare penge i vagtbureauet
* et ønske om bedre service/kvalitet til de stude-
rende
* et ønske om at tjene flest penge i kredsen på de
penge de forvalter
* et ønske at pleje konfliktfonden bedst muligt i
forhold til de særlige vilkår (politiske) der gælder/ er
vedtaget af HB
* et ønske om øge volumen (Boglade og Forlag delta-
ger) til gavn for de studerende

FADL-Kalender.
Efter opfordring fra et medlem blev der i år produce-
ret 1500 studiekalendere til medlemmerne. Kalen-

deren kostede 63.700 kr., hvor de 61.000 kom fra
sponsorer og de sidste 2.700 kr. var medlemmernes
kontingent penge. Kalenderen har været en stor suc-
ces, og vi glæder os til at arbejde videre med ideen
næste år.
Christianne Eickhoff

Ny Form.
FADL har efter ophævelsen af samarbejde med Form
og Fitness, indgået en aftale med fitness centeret Ny
Form, Blegdamsvej 32, lige over på Panum. Her kan
FADL medlemmer træne for 245 kr. om måneden, og
man skal kun binde sig for tre måneder.
Vi arbejder stadig videre på at udbygge FADL med-
lemmernes muligheder for billig sport og motion.
Christianne Eickhoff

AMOR.
Udover at være udvalget med et pæneste navn, er
Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget (AMOR) un-
der Foreningen af Yngre Læger (FAYL) et udvalg der
beskæftiger sig med lægers arbejdsmiljø, og der er jo
nok at tage fat på. Som FADL repræsentant har jeg
været med til et møde i udvalget, hvor de blandt
andet arbejder med nogle arbejdspladsvuderinger fra
arbejdsmiljøtilsynet  fra forskellige afdelinger. Der
var flere afdelinger hvor arbejdsmiljøet var direkte
skadeligt fordi arbejdsbyrden var for hård. Det bli-
ver spændende at se hvad der kommer ud af disse
rapporter i fremtiden.
Christianne Eickhoff
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Som meddelt i sidste nr. af MOK , er
kontingentopkrævningerne udsendt den 18. septem-
ber år 2002. Da sekretariatet har fået en del giro-
kort retur „grundet forkerte adresser“ - bedes du
kontakte sekretariatet hvis du ikke har modtaget
giroopkrævningen. Sekretariatet får ikke automa-
tisk besked om nye adresser !!

Kontingentet andrager kr. 725,00 for perioden l.
august år 2001 til 31. januar år 2002. Kontingent-
størrelsen er identisk med l. halvår år 2001. Nye
medlemmer af FADL vil blive opkrævet 775,00 kr.,
da kontingentet er indeholdt et indmeldelsesgebyr
på kr. 50,00. Betalingsfristen er fastsat til den l.
oktober år 2001

De medlemmer, som er tilmeldt BetalingsService
vil blive trukket 725,00 kr. på deres respektive konti
den l. oktober år 2001.

FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2002
- Skal din forsikring ændres !!
Som det fremgår af nedennævnte tekst udsendes
giroopkrævningerne for forsikringsordningen i sidst i
oktober/først i november måned - med sidste beta-
lingsfrist den 3. december år 2001.

Hvis du ønsker at ændre „din forsikringsdækning  -
bedes du venligst give besked til sekretariatet se-
nest den 15. oktober år 2001. Dækningsgrader, pri-
ser m.v. vil snarest blive oplyst i MOK

Som du måske er bekendt, at det kun muligt at
ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i
forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at
ændre forsikringsdækningen til et højere niveau igen-
nem hele året.

DE MEDLEMMER, SOM ER I KONTINGENT-
RESTANCE SIDST i OKTOBER MÅNED VIL IKKE
BLIVE OPKRÆVET FORSIKRINGS-
PRÆMIEN FOR ÅR 2002

Husk at betale dit kontingent til tiden - hvis du
ønsker at være omfattet af forsikringsordningen for
år 2002

�	�
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 – 10/9-2001 – 16/9-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 8 9 6 7 12 16 14 72
Udækkede vagter 3 2 0 4 4 1 0 14 19
Opskrevne 4 4 0 0 0 10 9 27

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 12 15 12 17 15 9 95
Udækkede vagter 1 0 2 0 1 0 0 4 4
Opskrevne 14 11 10 9 16 23 25 108

Nat 23-07
Bestilte vagter 15 15 14 19 21 18 15 117
Udækkede vagter 6 1 1 4 5 0 0 17 14
Opskrevne 2 11 12 10 10 12 6 63

Bestilt i alt 38 36 35 38 50 49 38 284
Udækket i alt 10 3 3 8 10 1 0 35 12
Udækkede vagter i %

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 udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 - 10/9  2001 – 16/9-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 1 0 1 3 3 3 3 3
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Mandag 16-17
sr@fadl.dk Onsdag 16-17

Torsdag 16-17

Sissel: Mandag 14-16
ss@fadl.dk Tirsdag 14-16

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret er stadig

�����������.

Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil
vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.
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Åbningstider i
Ekspeditionen
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Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon
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Man kan også skrive til os på e-mail:
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Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.
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LØNSEDLER
Lønsedler skal være Vagtbureauet i hænde senest d.
20. i måneden. Er dette ikke en hverdag, er afleverings-
frist sidste hverdag inden d. 20. i måneden.
Lønsedler skal afleveres på Vagtbureauet eller i post-
kassen udenfor Panums Hovedindgang, begge steder
senest kl. 24.00 på ovennævnte dage.
Der kan ej dispenseres herfra. Lønsedler skal afleve-
res efterhånden som de bliver udfyldt.
 Forskud udbetales kun den 2. tirsdag i måneden. For-
skud kræver personligt fremmøde på
Vagtbureauet med henblik på udfyldning af skema
samt aflevering af lønsedler. For medlemmer på hold
skal
kopi af styrkelisten medbringes. Udbetaling af for-
skud pålægges et gebyr på kr. 25,-

Vagtbureauet gør endvidere opmærksom på, at det
under ingen omstændigheder er tilladt at gemme løn-
sedler fra vagter afholdt i år 2001 med henblik på
udbetaling i år 2002. Vagtbureauet er ifølge loven for-
pligtet til at indberette al vagtløn fra år 2001 som A-
indkomst i år 2001, hvilket Vagtbureauet gør. Dette
selvom lønsedler afleveres efter årsskiftet.
Såfremt du måtte være tæt på grænsen for SU-fri-
beløbet, henviser Vagtbureauet til artiklen
„Vagtbureauets Finanssektion om din Privatøkonomi“

Med venlig hilsen
 AndersDyhrToft
FADLs Vagtbureau København

VAGTBUREAUETS FINANSSEKTION OM DIN
PRIVATØKONOMI
Hvor ser jeg, hvor meget jeg har tjent i forhold til SU-
fribeløbet ?

Når du skal beregne, hvor meget du må tjene i resten
af år 2001 uden at skulle tilbagebetale SU, skal du
finde din seneste lønseddel frem. Det beløb du skal
regne som det optjente i dette år, er beløbet i rubrik 13
plus rubrik 14 minus rubrik 16 nederst på lønsedlen.
Heri er indregnet feriepenge. Er du tæt på fribeløbs-
grænsen, læs da nedenfor artiklen „SU-finten“ og få

mulighed for at tage min. 30 vagter yderligere i år. Der
er stadig ledige vagter på chancen hver dag !
Endvidere anbefales det at besøge sitet www.su.dk,
hvor du kan beregne fribeløb etc.

SU-finten
Er du ved at have nået SU-fribeløbet, men vil gerne
have mulighed for at tage flere vagter i år 2001? Så er
SU-finten lige noget for dig. Læs her, hvordan du i år
2001  kan tjene 39.670 kr. over SU-fribeløbet og sam-
tidig  undgå at tilbagebetale SU. Løsningen hedder en
kapitalpension.

På en kapitalpension kan i år 2001 indsættes 39.670
kr. Indbetales din løn direkte fra Vagtbureauet på din
kapitalpension, indgår beløbet ikke i dit SU-fribeløb.
Indbetaler du selv penge på din kapitalpension, vil
beløbet indgå i dit fribeløb.
Hæves en kapitalpension før pensionsalderen nås,
betales en statsafgift på 60%, hvilket selvsagt er
dyrere end din nuværende trækprocent og AM-bidrag.
Det er dog langt billigere end at tilbagebetale SU !

Du har nu følgende muligheder for de opsparede penge
på kapitalpensionen:
Hæve pengene efter endt studietid og betale statsaf-
giften på 60%. Hæver du pengene mens du er SU-
berettiget, tæller beløbet med i SU-fribeløbet.
Lade dette være starten på den privattegnede pen-
sion, du alligevel vil tegne kort tid efter din turnustids
ophør.
Alle banker tilbyder kapitalpensionsordninger. Man vil
normalt kunne vælge imellem flere forskellige
opsparingsmuligheder. Enten almindelig opsparing el-
ler obligations-/aktiebaseret opsparing med mulighed
for højere forrentning, men også med større risiko.

Vær opmærksom på følgende: Sygedagpenge og
feriepenge kan ikke indsættes på en kapitalpension.
Det kan tage et par uger at åbne en kapitalpensions-
konto, hvorfor du snart skal i gang, hvis du vil benytte
dig af denne mulighed i år 2001.
 Interesseret ? Kontakt en medarbejder i Ekspeditio-
nen på Vagtbureauet. De vil kunne besvare dine spørgs-
mål.

Med venlig hilsen
Anders Dyhr Toft
Vagtbureauet

Timeløn og tillæg pr. 1/4-2001

SPV VT/BVT DIA/CARD  MVS
IKKE HOLD
Dagtimer 107,51 112,13 116,74   119,11
Aften/nat 116,22 121,21 126,20        128,77
Søn-/overtimer 161,27 168,20 175,11  178,67
Søn/helligd/dag 215,03 224,27 233,48  238,23
Søn/helligd/av/nv 223,74 233,35 242,94     247,89
Nattillæg (17-06) 18,41 18,41 18,41    18,41
Lør-tillæg (11-24) 22,11 22,11 22,11    22,11
Mantill(00-*04/06) 22,11 22,11 22,11    22,11
* Akutvagter kun til kl. 04

HOLD
Eksempel på timeløn på hold i august incl. tillæg

140,01 158,06 155,94  158,31

Lønnen reguleres hver måned i forhold til
vagternes fordeling gennem døgnet og ugen.
Ovenstående satser er anvendt i august 2001

Specielle tillæg - hold/ikke hold:
SPV VT/BVT DIA/CARD  MVS

Køle/varme-dag 26,88 28,03 29,19    29,78
Køle/varme-nat 29,06 30,30 31,55    32,19
Køle/varme-
søndag/helligdag 40,32 42,05 43,78    44,67
Psyk-tillæg 2,22 2,22 2,22     2,22
Hjemmetillæg 1,79 1,79 1,79     1,79
BVT-tillæg 3,43
Kitteltillæg 1,28 1,28 1,28     1,28
Udrykning 109,31 109,31 109,31  109,31

 HUSK AT TILMELDINGSFRISTEN FOR EF-
TERÅRETS SPV KURSER ER 1. OKTOBER.

UNDERVISER SØGES TIL VT-
KURSET

Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets modul 4.
Du skal kunne undervise på næstkommende
semesters kurser, begyndende i februar år 2002.
Pensum
Modul 4 omhandler følgende:
Psykisk pleje, nødbehandling af patienter med hjerte-
eller respirationsstop, og pleje af børn.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Har du undervisningserfaring og/eller er
børneventilatør, er dette naturligvis en fordel.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 268,-
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes ca. fem VT-kurser pr. semester.
Fjerde modul falder normalt på lørdage i tidsrummet
12.00 - 17.00
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchef Søren Rasmus-
sen og sendes til:

FADL's Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag den 3. oktober 2001 kl.
12.00 på Vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillin-
gen, er du meget velkommen til at kontakte Søren
Rasmussen på telefon 35 24 54 04.

SPV-HOLD 1512 SØGER 5 NYE
MEDLEMMER.

Vi er et SPV-hold, der arbejder som feriehold på dia-
lyse afdelingen på Hillerød Sygehus, hvor vi laver
forefaldende arbejde. Vi dækker dag- og aftenvagter,
hvor vi er 2 på arbejde i hver vagt.
Vi søger 5 nye medlemmer til arbejde i efterårsferien
og juleferien i år og vinterferien og påskeferien i år
2002.

Vores krav er:

- At du har mininum 200 SPV-timer
- kan tage min. 3-4 vagter i perioden 13-21 oktober.
- kan tage min. 6 vagter i perioden 22 december til 6
januar 2002.
- komme til holdmøde den 8 oktober 2001 kl. 17.00 i
Panumkantinen.

(Som det ser ud nu skal vi ikke dække den 24. decem-
ber og aftenvagt den 31. december og dagvagt den 1.
Januar 2002).

Thomsen tlf. 77 30 34 12 eller til Lone på VB tlf. 35 24
54 05. Vi glæder os til at høre fra dig.

For yderligere info kontakt Vagtbureauet på tlf. 35 24
54 05.

Ansøgningsfrist er torsdag den 4. oktober 2001 kl.
12.00 på Vagtbureauet.

HOLD 3302
-det flyvende børne - vt - hold
søger  3 medlemmer.

Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet,
hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du kommer
på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er søde og
nuttede, og der er god opbakning fra  og godt samar-
bejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde men-
nesker alle sammen, som tager hensyn til hinandens
små behov og særheder.

-Du skal være børnevt'er, eller have min. 150 vt -
timer, og tage det førstkommende børne - vt -
  kursus.

-Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr.

Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgsmål,
er du velkommen til at ringe til  holdleder Camilla
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PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

HÆMODIALYSE - 4202
Herlevs hæmodialysehold

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.

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som
bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får
hver måned et varierende antal planlagte vagter, pri-
mært aften- , weekend- og vagter i ferierne.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. 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 dialysekatetre, 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. Har du mindre timer, så søg
alligevel.
- fase II, afsluttet 6. sem.
- bestået farmakologi indenfor 1 år
- 8 vagter/mdr
- at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/
student, lige efter sidste eksamen.

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. okt.  2001 kl. 12.00
på VB.

Ansættelsessamtale: På afdelingen .

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann tlf. 38862201 eller 51901001.

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

HOLD 4301 PÅ
NEONATALKLINIKKEN PÅ RH
SØGER 2 VENTILATØRER.

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 afde-
 lingen.
 Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.400 VT-timer. Ansøgere med VT-
II kursus har 1. prioritet.
. Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkom-
mende kursus.
Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.

Oplæring: Normalt 5 vagter med ventilatør (ulønnet).
  2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
  Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.
Herefter ca. 4 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. oktober  2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs 28 22
87 67.

Ansættelsessamtale med kvalificerede!

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 2
VENTILATØRER TIL
INDSUPPLERING SNAREST
MULIGT.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.

Som medlem på hold 4406 vil du
få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonale
og ventilatører)
få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sonde-anlæggelse, blodprøvetagning etc
se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb
i slutningen af oktober få et kursus om medicin, der
ofte anvendes på afdelingen (vi arbejder på at få
kompetence til at give i.v. medicin)
komme på et VT-hold, som er i stadig udvikling. Vi
arbejder på at udvide vores kompetance-område samt
organisere noget undervisning på afdelingen.

Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
5-6 vagter pr. måned

Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med en sygeplejerske (Dette kan dog
ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).
Du skal helst kunne starte med at tage vagter fra
november.

Ansøgningsfrist: fredag d. 28.september kl. 12 på Vagt-
bureauet

Du er meget velkommen til at ringe til holdleder An-
nette S. Jensen for at høre nærmere om holdet eller
blot tilkendegive din interesse.

VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER
2 nye holdmedlemmer

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage og i skoleferien

Krav: Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 1 vagter om måneden. Et
udmærket sublement til SU.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 20 71
85 11.
Ansøgningsfrist: Mandag den 15. okt.  2001 på VB kl.
12.00.

VENTILATØRHOLD 4608 I
NORDSJÆLLAND

Der oprettes et nyt ventilatørhold til at supplere 4607
til midlertidig dækning af vagter i November måned og
frem til ændring af boligsituation for patienten.
Patienten er en 34 årig tetraplegiker med tracheostomi
og respirator, der vil ikke være en egentlig oplæring da
der til enhver tid er en ventilatør fra det faste hold
tilstede, men ventilatøren man er på vagt med giver
en introduktion til de forskellige hjælpemidler.

Holdet vil blive døgndækkende med 12 timers vagter
fra 07.00 - 19.00 og 19.00 - 07.00 der ydes 2t45min
transport. Arbejdsstedet er Frederikssund og der er
direkte forbindelse til S-togs nettet

Holdets arbejdsopgave bliver at afløse eksisterende
hold ved håndvask, toiletbesøg, frokost- og hvile-
pauser, hvor vagten pga. boligforholdene ikke kan
holde pt under tilstrækkelig observation, herudover
kommer assistance ved bad samt procedurer hvor der
kræves 2 personer (løft osv). Den direkte kontakt
med patienten forestås til enhver tid af det oprindelige
hold og af hensyn til patientens dagligdag vil man
møde på vagtværelse og herefter blive tilkaldt når der
er brug for hjælp eller aflastning.
Man må påregne en del tid med at vente, der er stillet
vagtværelse til rådighed hvor man har mulighed for at
læse, se tv mm.

Ventilatører der er interesseret i at tage mange vagter
foretrækkes af hensyn til kontinuiteten, du skal dog
minimum have 150 vt timer.

Holdet seponeres øjeblikkeligt ved indlæggelse eller
andre ændringer i boligforholdne der gør det overflø-
digt med to ventilatører.

HOLD 4630 SØGER 3 NYE
VENTILATØRER PR. 1.
SEPTEMBER 2001

Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød
dreng på ca. 2 år, der har en cerebral parese, der gør,
at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde.
Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er
ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt.
kan fejlsynke dette).
Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i
sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.
Holdet dækker nattevager alle ugens 7 dage. Vagttids-
punkterne er fra kl. 22.00 til 06.00 søndag til torsdag,
samt fra kl. 23.00 til 07.00 fredag og lørdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode. Der er mulighed for at se TV/video.
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
der er et lille hyggeligt hold på bare 9 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.

Ring og hør mere hos holdleder: Eja Hilmer tlf. 35 35
54 44, e-mail: emhilmer12@hotmail.com

Ansøgningsfristen er  mandag den 1. okt. 2001 kl.
12.00 til VB.
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Semesteret er ved at være godt i gang og tiden til
det første fællesmøde er kommet.

Tirsdag d. 2 oktober 2001, klokken 16 (i Fadls møde-
lokale)

Hvad er et fællesmøde?
Dette er din / dit semesters chance til at få direkte
indflydelse på dit studie. Et typisk møde starter
med, at man tager en runde, hvor man høre hvordan

det går på de respektive semester. Vi tager eventu-
elle problemer på til diskussion.
Alle principielle beslutninger der skal tages i studie-
nævn og lignende organer, bliver først diskuteret og
godkendt af fagrådet, fællesmødet. Denne demokra-
tiske beslutningsproces er vigtig for, at alle stude-
rende kan give deres mening til kende. Derfor er det
også vigtigt, at alle HR-grupper har en repræsentant
tilstede ved fællesmøderne. Fællesmødet er også en
chance til at få indblik i din uddannelses opbygning
og dennes administration.
Hvorfor  er der eksempelvis forskel dispensations
reglerne medicin versus odontologi?

Skal dele af undervisningen på 10 semester være på
engelsk, hvilke fordele og ulemper?
Hvem skal være Dekan?
Og mange andre spændende problemstillinger.

Møde kalender for det kommende semester er:
Tirsdag d. 23 oktober
Tirsdag d. 13 november
Tirsdag d. 4 december

Vel mødt
Det medicinske studenterråd
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Keder du dig allerede?
Vinterdepression?
Skal der ske noget nu og her?

Prøv et forskningsophold i 4 uger med IMCC!

Vi har 5 pladser tilbage, der kan benyttes frem til
1. marts. Landene er flg.:
- 2 pladser i Nordspanien
- 1 plads i Portugal
- 1 plads i Sverige
- 1 plads i Tyskland

Interesseret? Kontakt os hurtigst muligt på e-mail:
nore@imcc.dk
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International Medical Cooperation Committee er DIN
forening. Din mulighed for lokal og global inspiration
til studiet og fritiden. Mød den danske del af et
internationalt netværk der tæller medicinstuderende
fra næsten 100 lande. IMCC: et studie i verden!

Onsdag d. 26/9-2001

6!*7!�8

kl. 10-14: messe i kantinen – kom og få en snak og en
snack med IMCC-aktive (se efter T-shirts)
kl. 15-17: møde i Store Mødesal: oplæg fra de for-
skellige undergrupper i IMCC. Kom og få et overblik

Kom og hør om IMCCs aktiviteter:
- Praktikant i Troperne,
- Sexekspressen
- 3om1
- Standing Committees on:

Refugees and Peace
Public Health

- Forskningsudveksling
- Klinikophold i udlandet
- EQUIP - indsamling af medicinsk udstyr til
udviklingslande.
- U-land –Udviklingsprojekter i Ghana og Bolivia
- Zimbabwe Village Concept Project:

Tværfagligt udviklingsprojekt
- Kliniske ophold i Grønland
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Nu når det sidste støv har lagt sig efter Århus Fest-
uge samt det nye semesters opstarts- og gensyns-
fester, og vi igen sidder og ydmygt bøjer hovedet i
respekt for vore bøger og hvad de lærer os, er der
sikkert mange af de studerende ved de medicinske
fakulteter, der tænker tilbage på den netop overstå-
ede sommerferie og hvad dens varme vinde bragte
med  sig af oplevelser i ind- og udland.
For nogle af os går tankerne sydøst på, nærmere
betegnet til byen Brno i det sydlige Tjekkiet. Her
afholdtes nemlig, for halvtredses-tyvende gang,
IMCC-Århus' Dissektionstur. Og lad os først som sidst
slå fast, at for havtrdses-tyvende gang var turen
aldrig blevet til noget, hvis ikke venlige sponsorer
der var villige til at yde os økonomisk støtte. Derfor:
stor tak og respekt til LØVENS KEMISKE FABRIK
og DIREKTØR M.C. HOLST´S LEGAT. Uden jer
havde der ikke været megen tur at lave status over.

Dissektionstur-2001 var videreførelsen af en tradi-
tion, der tager sin begyndelse tilbage i 1951 (læn-
gere tilbage går kontorets arkiver i hvert fald ikke),
hvor IMCC-Århus begyndte at arrangere
dissektionsture til udlandet. Turen har været vidt
omkring i Europa, men i lang tid har destinationen
været Brno, Tjekkiet. Og det forstår man, når man
har besøgt denne landets næststørste by (ca. 800.000
indbyggere) der ligger i hjertet af det Moravianske
område, lige langt fra både Wien og Prag, og præget
derefter: En metropol, men uden Prags horder af
turister, med smukke pladser og bygninger, der vid-
ner om det Østrig-ungarske kejserriges (borgerlige)
pragt, beliggende i et område med ligeså fascinerende
natur som historie, og hvor man ser hvor sjov, flot og
menneskelig den tjekkiske kultur er. Noget man som
vest-europære godt kan glemme.
Faglig set er byen et ideelt valg. Universitet er
selvsagt stort med en dertil svarende kapacitet in-
den for såvel lærerstand som dissektionslokaler m.m.,
hvilket gør, at man som deltager kommer i berøring
med anatomien under forhold, vi ikke oplever under
vores, ellers udmærkede, dissektion  herhjemme i
Danmark.

Betydningen af anatomi/dissektion er der sagt me-
get om. Men under et så intenst forløb som dissektion-
skurset, oplever -  føler -  man virkelig, at det tjener
et formål. At strukturer i bøger er idealer, der kan
læres, men som man så må  forholde til den virkelige
krop, hvor nervus medianus ikke altid afgår fra ple-
xus brachialis. Som sagt, "Die Wharheit ist konkret"
Professorerne der varetog undervisningen, var den
legendariske Dr. Zechmeister og dennes kollega Dr.
Dubovy. De var enormt dygtige til at finde og frem-
lægge diverse strukturer, så man forstod disses for-
løb og betydning, og holdt virkelig gode forelæsnin-
ger om relevante emner på et udmærket engelsk.
Derudover, fungerede de også som guider på vores
dagsture rundt om i egnen, og deres personlighed,
samt det engagement de udviste i de mange timer,
vi tilbragte sammen, kunne vi ikke have undværet.
Turen var ganske enkelt aldrig blevet den succes den
var, havde det ikke været for dem. Dette, at man
omgås ens professorer på mere eller mindre slap
line, er noget af det mest charmerende ved
dissektionsturen.

Nu er dissektionsturen en tur, hvor man lærer meget
om medicin og et nyt land, men det høj grad også en
tur, hvor man lærer hinanden at kende. Turen i år
var nok ikke exceptionel i dens overrepræsentation
af søde og givende mennesker - der har sikkert ikke
har været afholdt en eneste tur, hvor deltagerne
ikke ville sværge på, at de havde de bedste folk med,
og det kan jo også være, at den vitterligt tiltrækker
særligt ”sympatisk” innerverede mennesker - i hvert
fald står det til troende, at turen i år blev lige så
kanon god, som dens deltagere var det.
Men med dens rigelige indhold af faglig stimulering
og kulturelle oplevelser, er det også en tur, der sæt-
ter de perfekte rammer for et  møde mellem medi-
cinstuderende fra forskellige hold, årgange og byer
(Århus og København har i mange år deltaget sam-
men).
Derfor sidder undertegnede i skrivende stund, noget
klatøjet, oven på en lang lørdag nat, hvor en gensyns-
fest føjede sig i rækken af de mange velkomst-, midt-
vejs- og afskedsfester Dissektionstur-2001 indtil vi-
dere har afholdt.
Hvad det helt præcis skyldes vides ikke, men er der
noget studerende kan gå sammen om i glad forening,
så er det en fest i en bar; og i Brno kan det endda
gøres uden at lide økonomisk ruin. Så vi gik på bar.
Og hvordan den slags forløber, ved  de fleste jo:
Temmelig forglemmeligt.
Det særlige var, at når vi så gik hjem fra baren, gik
vi hjem sammen, og når vi næste morgen halsede
efter bussen ind til universitet, nåde vi den lige ak-
kurat sammen.
Det var (ud over lidt hovedpine alias madforgiftning)
fedt.

En praktisk bemærkning om følgende års
dissektionsture:
Anatomisk institut, Brno, er netop flyttet ind i deres
nyopførte lokaler. De har nu både professorerne og
omgivelserne til at udfører meget sofistikerede kur-
ser for hold på op til 50 personer. Derfor bør stude-
rende på alle semestre overveje, hvor vidt de kunne
tænke sig at deltage på en tur, hvor grænserne for

hvad man vil undersøge ved dissektion blot sættes af
en selv.

Tilbage er blot endnu en gang at takke LØVENS
KEMISKE FABRIK og DIREKTØR M.C. HOLST´S
LEGAT for deres uundværlige støtte, IMCC-Århus
for tiltrængt hjælp, turens deltagere for en, på trods
af baren, uforglemmelig tur, og alle jer, der gad læse
hele dette indlæg, da jeg har brugt en halv søndag på
det og stadig mangler at læse neurologi.

Venlig hilsen

Anders Lødrup, turleder
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Ulandsgruppen hører under IMCC og udsender medi-
cinstuderende og evt. partnere til primære sundheds-
projekter i Bolivia og Ghana. Udsendelsesperioden
er af 14 mdr. varighed.
U-landsgruppens projekter formuleres, udarbejdes og
igangsættes af medicin studerende og finansieres af
Danida. Formålet med projekterne er at højne sund-
hedstilstanden i nogle af verdens fattigeste områder
i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og
med opbakning fra lokalbefolkningen.

6�����������7�����
Ghanaprojektet ligger i det nordlige Ghana tæt på
grænsen til Burkina Faso. Formålet med projektet
er via uddannelse og oplysning at styrke det primære
sundhedssystem i distriktet. Dette gøres i tæt sam-
arbejde med lokalbefolkningen.Blandt projektets
mange aktiviteter kan nævnes uddannelse af tradi-
tionelle fødselshjælpere og uddannelse af sundheds-
hjælpere, som kan observere, diagnostisere og regi-
strere epidemiske sygdomme. Vi kommer rundt i
distriktet (beboet af ca. 80.000 mennesker) i jeep
eller på motorcykel.

6�������������;�������
-Azurduyprojektet er beliggende i Andesbjergene med
udgangspunkt i en lille landsby, Azurduy, hvorfra vi
arbejder i et stort område i bjergene. Projektets
formål er at forbedre sundhedstilstanden for de indi-
anske kvinder og børn i området. Dette gøres bl.a.
ved at holde kurser for de lokale medicinmænd (bar-
fodslæger), støtte uddannelse af sygehjælpere og
donere vandforsyninger, hospitalsudstyr m.m. De
udsendte bor i eget hus i Azurduy og kommer rundt i
bjergene i projektets to jeeps eller på hesteryg. De

arbejder selvstændigt støttet af en hjemmegruppe
og med hjælp fra lokale folk

-San Lucasprojektet er beliggende i nabodistriktet
til Azurduy ligeledes i Andesbjergene. Projektet er
nyopstartet (juli 2001), og vil som de øvrige projek-
ter arbejde med primær sundhed i og omkring San
Lucas i Camargodistriktet. Et af projektets overord-
nede mål er, at lave alt arbejdet i tæt samarbejde
med de lokale myndigheder og hospitalet i byen.  Da
projektet endnu er så nyt vil yderligere oplysninger
kunne findes løbende, bl.a. på IMCC – ulands hjemme-
side.
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Man kan jo spørge sig selv: ”Hvor langt væk fra
civilisationen kan man rent faktisk komme?”
Vores første forsøg varede 10 timer ad smalle grus-
veje gennem dale, over bjergtoppe, gennem storslå-
ede kløfter, over floder…gennem floder, forbi små
landsbyer og nyhøstede marker, hvor høet hang til
tørre i træerne langs vejen. Vi kørte af smalle bjerg-
veje, hvor kun afgrunden lurede ved vejkanten. Vi
kørte af veje, som efter vores målestok ikke længere
var veje, men blot…?….Men DER!…lige der, hvor
man tror, at verden må ende…langt væk fra civilisa-
tionen - dukkede pludselig en NY civilisation op.
     En lille landsby med navnet Azurduy og blot 800
indbyggere. Som en smørklat mellem bjergene. Char-
merende med sine brune lerhuse og smalle gader
med små butikker. Gader, hvor der færdes en lige del
af små brune vejrbidte mennesker med hat med stor
skygge, og af alle de dyr, man kan tænke sig: hunde,
grise, får, æsler osv ….og der er endda lys i gaderne
om aftenen. - En rigtig civilisation!
     Begiver man sig gennem byen, fører alle veje -
ikke til Rom - men til byens plaza. Her sidder folk i
eftermiddagssolen og betragter hinanden og de for-
bipasserende. Flere har en stor klump kokablade i
kinden. Mænd og kvinder bærer store hatte, og kvin-

derne er i farvestrålende klæder og med lange flet-
ninger. Børnene løber rundt over alt med viltert «
Ronja Røverdatter-hår » og bare fødder i deres
udtrådte bildækssandaler.
     Begiver man sig over plazaen og til venstre ned
af en lille grusvej, kommer man til et stort hvidt hus,
hvor en stor sort godmodig hund vogter ved døren.
Her bor vi!!!!.
Dette er vores base, hvorfra vi drager ud i bjergene
og holder kurser barfodslægerne, - det er herfra vi
planlægger alle vores aktiviteter og møder med ho-
spitalet og kommunen. Det er også her vi dagligt
modtager vores mange besøg – lige fra borgmeste-
ren til bonden fra fjerneste afkrog. Det er ikke let at
beskrive vores arbejde, udover at det er MEGET
alsidigt og interessant, og at man møder en masse
dejlige mennesker, som er glade for ens tilstedevæ-
relse – Hvad mere kan man ønske sig ? ? ? J

Mads Krarup & Louise Clemmesen
(Se billeder  fra Azurduy på hjemmesiden: http://
photos.yahoo.com/madslouise)
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Man kan søge om udsendelse, når man har bestået
mikrobiologi og farmakologi. Er man et par, der
ønsker udsendelse sammen, kræves kun, at den ene
part er medicinstuderende.
Ansøgningsfrist er normalt i januar – opslag om dette
følger.
I oktober-november og december vil der blive holdt
informationsmøder med lysbilleder fra projekterne –
så hold øje med bladene og på opslag.

Mere information kan findes på : http://
www.imcc.dk/uland/ , eller ved at kontakte: Mona
Lisa & Henrik (Ghana) : Tlf.nr. 86 19 92 06, Mail :
monalisa.henrik@teliamail.dk
Louise & Mads (Bolivia) : Tlf. nr. 86 13 22 61
Mail : madslouise@yahoo.com
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27/9 One Night at McCools
4/10 Ghost Dog
11/10 Tema-fest: Prom-Night

- Fast Times at Rigdemont High
- Grease

18/10 Jagten på Nyrestenen
1/11 Traffic
8/11 Maraton-aften (fem fede film på et

fladt filmflærred)
15/11 Klassiker: The Sting
22/11 Temaaften: Riget 1-4
29/11 Bænken
6/12 The Warzone
13/12 Nightmare Before Christmas

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
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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En aften møder bartenderen Randy og hans fætter,
advokaten Carl, den uimodståelige Jewell på McCool’s bar.
En forbrydelse finder sted, og så kommer politimanden
Dehling på banen. Og han er heller ikke blind for Jewells
kvaliteter. Hvad skete der, og hvem slipper godt fra mødet
med den gådefulde femme fatale? De tre mænd fortæller
hver deres udgave af historien.

„Kropsduen Liv Tyler strutter bedøvende lækkert som livsfarlig femme
fatale i besatte mænd i en skæv komedie“  Ekstra Bladet
„...en solidt skrevet killer af en film med veloplagte skuespillere ud i
de mindste biroller; en hæsblæsende hårdtslående og humoristisk
voldskomedie med kultpotentiale...“ Berlingske Tidende
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Så er det tid til årets 2. GIM-møde, det bliver
første onsdag i oktober:  d.3. Oktober kl 16.00 i
lokale 9.2.3.
På mødet skal vi blandt andet hører om
antroposofisk medicin. Hvad er det, og hvad kan
vi vente os af foredraget om det, lørdag d.3.
November kl.10-16 på Panum. Vi skal også snakke
nærmere om besøget på shiatsu-klinikken d. 16.
Oktober.
Har dette vagt din nysgerrighed, så kig forbi til
mødet, kontakt GIM på gim@studmed.dk.ku el-
ler se mere på http://www.studmed.ku.dk/gim/
Vel mødt, GIM
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Vi åbner Vores nye PAF-lokale med aktiviteter
over 3 dage 10. 11. & 12. Oktober. Her vil der
blive en Sejladsdag, Workshopdag med flue-
binding, overlevelsestur, skydebanetur mm. af-
sluttende fredag d. 12. Oktober med Reseption i
lokalet. Nærmere oplysninger vil være at hente
hos PAF i det nye lokale samt i næste MOK.
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Panums første og eneste dykkerklub PUC afhol-
der
INFORMATIONSMØDE
onsdag 26. september kl. 16

i FADLs mødelokale (1.2.15) for alle russere,
gamle rotter og I andre, som ikke synes at høre
under disse betegnelser!
Er du dykker og kunne tænke dig at dykke med
ligesindede studerende? Så kom til mødet!
Har du aldrig dykket, men synes det lyder vildt
spændende? Så kom til mødet og hør om vore
kurser og svømmehalstræning !
PUC er en dykkerklub kun for studerende. Vores
medlems-, kursus- og turafgifter er tilpasset
SUen, vi arrangerer alt mellem himmel og vand
og er i øjeblikket nået op på 41 medlemmer,
mens henvendelser fra interesserede har talt forbi
70.
Vi har i løbet af blot et lille års tid indsamlet
støtte svarende til ca. 47.000kr, erhvervet en
bunke eget klubudstyr og fået stillet gratis svøm-
mehal til rådighed af Kbh. kommune.
Synes du ovenstående lyder godt? Så mød op til
mødet og tilslut dig PUC, så vi sammen kan gøre
det endnu bedre, sjovere og lærerigt at være
medlem i PUC !
Seancens præcise indhold vil vi tillade os at be-
holde som en overraskelse, dog kan vi afsløre, at
det både handler om ture i det kommende år,
røverhistorier fra tidligere ture, dykkerkurser
som vi holder, og meget andet.
Ikke nok med det, der vil også blive serveret
gratis drikke og kage i rigelige mængder !
Som en forsmag på mødet, kan vi kort fortælle,
hvad vi har arrangeret i årets løb:
Forårstur til Kullen, Sydsveriges maritime na-
turreservat!
Efterårstur til Lysekil, Sveriges eneste rigtige
fjord med super dykning!
Svømmehals aktiviteter i de kolde måneder!
Dykkerkursus for studerende!
Hvad mon den nærmeste tid kommer at byde
på... :-)
Kan i slet ikke vente så fås nærmere info altid på
www.studmed.ku.dk/puc og PUC@dk2net.dk
PUC kan også kontaktes telefonisk på 29729782
(Christian, formand) eller 51924156 (Erik, næst-
formand).
Vel Mødt !
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Lørdag d. 29/9.
Billetsalg i Studenterklubben tirsdag d. 25/9 og
torsdag d.27/9 mellem 16.00-17.00, samt rest-
salg fredag d.28/9 fra kl. 12.00.
Tema: UV
Dresscode: Keep it white baby!!
(For de knap så hurtige – du skal have hvidt tøj
påJ)
OBS!! Man kan kun købe sin egen billet ved
fremvisning af studiekort.

Husk!
Laaang Fredagsbar d. 6/10
Regler for døren: et studiekort giver adgang for
en studerende plus en veninde, dette gælder hele
dagen og aftenen, så husk nu dit studiekort!!

69 timersbar uge 43 - torsdag, fredag og lørdag.
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Studenterklubben råder over et bandrum, hvor
medicinerbands har mulighed for at få tildelt
øvetid. Efter sommerferien skal bandrummet nu
startes op igen. Der er derfor igen mulighed for
nye og gamle bands at få tildelt øvetid i band-
rummet.
For at få tildelt øvetid skal nye som gamle bands
sende en ansøgning til studenterklubben mrk.
Bandrum. Ansøgningen skal indeholde:
· Bandets navn.
· Antal medlemmer.
· Hvor lang tid i har spillet.
· Lidt om hvilken musik i spiller.
· Dokumentation for minimum en aktiv
medicinstuderende i bandet.
· Navn, email, tlf nr. på kontakt person.
Gamle bands kan nøjes med oplysninger om kon-
takt person, samt dokumentation for medicin-
studerende.
Ansøgningsfristen er: Onsdag den. 3 oktober.
Spørgsmål kan rettes til:
Bandrummets kontaktperson:
Jonas Torp:
Tlf: 36 96 30 86
Email: torp@mdb.ku.dk
Klubbens kontaktperson:
Nicolai Renstrøm
Tlf: 24 40 86 05
Email: docstrom@mdb.ku.dk
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Studenterklubbens lokaler bliver benyttet af en
hel del folk her på Panum, som fra tid til anden
nyder et spil skak, en øl eller anden social ad-
færd. Dette er til stor glæde for alle, men…..
“Konge om natten, konge om dagen”, så derfor
er det et absolut MUST at vi alle husker at
rydde op efter os selv,  når vi opholder os i
Klubben, da Husgruppens medlemmer ikke bli-
ver betalt for at arran-
gere fester, servere øl,
the og kaffe i baren el-
ler gøre hovedrent, er
det alle brugerers pligt
at der ser ordentligt ud.
Pointe: Alle er mere
end velkommne – Hvis
de rydder op efter sig
selv!
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PUC kan med stolthed annoncere dette vinter-
halvårs svømning/træning/vandsjov i svømmehal.
Vi har i år fået en pragtfuld svømmehal, 25m
bassin, 4m dybt, vipper m.m.
Vi indbyder derfor alle Panums studerende til at
komme og svømme, spille UV-rugby, træne
dykkerteknikker og hvad vi ellers kan finde på af
seriøse(!) ting...
Aktiviteten er i første omgang åben og gratis
for alle studerende på Panum, så kan du li
(klor)vand, og det endda gratis, så grib mulighe-
den, når den byder sig!
Skulle hallen dog på et tidspunkt blive overfyldt,
vil vi være nødsagede til at give PUC medlem-
mer prioritet.
Hallen er åben hver mandag, med start 1. okt.
kl. 21-23
Addressen er Tingbjerg skoles svømmehal
(lok.64), Skolesiden 2, 2700 Brønshøj. Cyklen er
et dejligt velegnet transportmiddel, når månen
skinner fra en klar stjernedækket himmel, mens
Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned...
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik
(svømmehalsansvarlig og næstformand i PUC) på
51924156 eller Christian (formand i PUC) på
29729782.
Vi modtager også gerne mails på PUC@dk2net.dk
eller check www.studmed.ku.dk/puc
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PGA afholder igen i år Søren Ventegodt open på
Passebæk golfbane. Turneringen løber af stablen
tirsdag d. 9. okt. Undertegnede er blevet løst fra
sine Ryder Cup forpligtigelser efter aflysningen
og vil derfor være til stede for at forsvare titlen
med næb og klør. Vi spiller som sædvanlig
Stableford. Man skal ikke lade sig skræmme af
de imponerende kapaciteter der deltog sidste år
– rygtet vil vide at ca. 30 point er rigeligt til at
vinde. Det skal nævnes at der er sindssygt flotte
præmier at hente.
Tilmelding sker til Søren ”hvis den bare lige
havde været lidt længere om mere lige...” Ru-
dolph på bobbyfun@mdb.ku.dk eller på tlf.
26834028. Har man ikke forstået en disse af dette
indlæg kan man også ringe bare for at få lidt
yderligere info og udveksle åndede golfudtryk.

Venlig hilsen
Regerende mester og indehaver af det meget
eftertragtede trofæ,
Morten ”den får lige een med gokkejernet”
Staberg
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Ordet anatomi betyder det samme som dissektion –
nemlig ”at skære” eller ”opskæring”. Det står at
læse blandt andet i Andreasens/Bojsen-Møllers
”Bevægeapparatet” som vel de fleste har stiftet be-
kendtskab med (dog måske ikke lige indledningen).
For os som studenter er det ret implicit at ana-tomi
er menneskets anatomi eller simpelthen faget, men
mens vi dissekerer det menneskelige lege-me fore-
tager kun de færreste af os en anatomisering – op-
skæring – af faget anatomi. Det forsøges der hermed
at gøres lidt bod for.
Det diskuteres – vi diskuterer – meget om vi over-
hovedet har brug for al den anatomi vi forsøger at
lære, og meldingerne fra de færdige læger er ikke
just konsistente. Jeg vil vove den påstand at den
vigtigste anatomi er den vi slet ikke undervises i.
Men da det ikke vil være hverken populært eller
realistisk at udvide pensum vil jeg her anføre et par
forslag primært til ændringer i det anatomiske cur-
riculum:

1. Kopimaskiners anatomi: Utrolig meget i
vores professionelle liv afhænger af kopimaskinernes
luner, så det er godt at kende de indre organer i
sådan én. Jeg vil foreslå at kopimaskiner skal er-
statte CNS’s plads i det nuværende pensum i erken-
delse af at en stor del af vores studier består i en
kopiering af fakta. Meget ofrer vi ikke mere tanke-
virksomhed end en kopimaskine ville gøre – og den
er antageligt ret ligeglad med om den kopierer en
neuroanatomibog eller invitationer til den næste
fest i Klubben. Som de fleste sofistikerede kopima-
skiner er vi dog i stand til at kopie-re op og ned, men

resultatet bliver ofte som når en ukyndig bruger
kopimaskinen; fokus på de forkerte detaljer og tab af
de kanter, der skulle have indrammet helheden. Lad
os i det mindste få lidt vejledning i en fornuftig brug
af zoom-funktionen.

2. Telefonernes anatomi: Telefonerne bør ind-
drages fordi også de fylder så meget i dagligdagen.
Set på globalt plan er der nok større behov for at
kunne anvende en telefon end for at kunne re-degøre
for den tillempede form af otis media eller de ti lag
i retina. Det vil nok være for groft (og forhåbentlig
også forkert) at sammenligne den typiske medicin-
studerendes studievaner med telefonens rent meka-
niske videregivelse af input. Eftersom vi foretager
en vis databehandling må jeg nok bøje mig for de
moderne tider og lade ”computerens anatomi” er-
statte det eksiste-rende pensum i sanseorganernes
anatomi. Hvis vi som computeren reelt er én stor
algoritme, lad os da forsøge at forstå den, så vi kan
ændre opsætningen. En anden ting ved computere er
deres anvendelighed som lagermedie; data kan lag-
res på systematisk vis, man kan anskaffe ekstra la-
gerplads, og det er muligt at slette unyttige og for-
ældede data. Noget siger mig, at vi er i stand til at
gøre det samme – systematisere læst stof, have sta-
dig kapacitet til at lære nyt og så i øvrigt slette det
irrelevante. Det falder dog nok de fleste lidt svært
at gøre dette perfekt (jeg kan i hvert fald stadig
huske at ”larynx har form som en gammeldags skibs-
ventilator med åbningen ven-dende bagud” uden at
det har hjulpet mig synderligt), hvilket vel er et
bevis på vores mangel på computermanualer. Hvis
man endvidere finder det lidt usmart at vandre rundt
med Genesers ”Histologi” under armen (der er jo

ikke plads i tasken) så er dette problem løst samti-
dig.

3. Autoklavens anatomi: Måske kommer vi
ikke ”face to face” med så mange autoklaver, endda,
men de er faktisk en vigtig bestanddel i opretholdel-
sen af god hygiejne, både klinisk og rent forsknings-
mæssigt. Vigtigst for os er måske mest autoklavens
lidt symbolske betydning som en indretning, der un-
der tryk effektivt kan fjerne uvedkommende skidt
fra de ønskede objekter. Og især når eksamenspresset
sætter ind er der mange ting, vi vel gerne vil have
hovedet renset for – anatomi, for eksempel.

Nadia Landex, hold 606
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Jeg er del af det sidste kuld på gammel studieordning,
hvilket jeg sådan set er meget glad for. Alligevel er
der situationer, hvor jeg føler, at mit semester bli-
ver glemt lidt. Vi hører på nogle punkter allerede
fortiden til – inden vi er færdige.

Til den første forelæsning på dette semester fik vi at
vide, at vi havde fået tildelt alle de eksterne biokemi-
undervisere, fordi de interne (læs: garvede) skal un-
dervise på ny ordning. Hvorfor? Begrundelsen var, at
”det kræver mere ” af lærerne at undervise på den
nye ordning. Jeg kan så ikke lade være med at komme
frem til den konklusion, at alle de bedste lærerkræf-
ter bliver frataget os. Der er mange i blandt os 4.
semestersstuderende, der ikke er særligt begejstrede
for den undervisning vi modtager. Det skal heller
ikke være nogen hemmelighed, at der til HR-møder
er gået lang tid med at diskutere undervisnings-
situationen, men hver gang er vi nået til konklusio-
nen: ”det nytter alligevel ikke noget at gøre vrøvl!”.
Eksterne undervisere kan være lige så gode som
interne, men det er et faktum at der fra over 2/3 af
holdende er kommet meldinger om utilfredstillende
undervisning. Man kunne godt ønske sig at sol og
vind blev mere ligeligt fordelt. Gad vide om vi også
får alle de eksterne undervisere på næste semester?

Det ville nu også være rart med noget mere informa-
tion om overgangsordninger. Hvad mon der sker hvis
jeg dumper til cellebiologieksamen? Eller hvis jeg
bliver nødt til/gerne vil tage orlov?
Vi har i HR igennem det sidste år forsøgt at få arran-
geret et oplæg for hele semesteret omkring disse
overgangsordninger – er det for meget at bede om
når nu man bliver pustet i nakken af den nye ordning?
Jeg ved godt, at jeg kan henvende mig til en studie-
vejleder, som forhåbentligt kan hjælpe mig. Men
som jeg ser ville det være en god ide at komme
problemerne i forkøbet, og gøre opmærksom på hvor-
dan det forholder sig med overgang mellem gammel
og ny studieplan på resten af fase 1. Jeg er klar over,
at det kræver ressourcer fra de i forvejen travle
studievejledere, men mon ikke det på længere sigt
vil spare dem for at blive overrendt af frustrerede
studerende, der er kommet i klemme mellem to ord-
ninger?

Dette er ikke ment som et surt opstød – og bliver
forhåbenligt heller ikke tolket som et sådant. Det er
tanker som jeg tror mange af mine medstuderende
deler med mig. Vi har alle ønsket om at blive gode
læger, og blive fulgt godt til dørs. Selv om der er
kommet en ny ordning så lever den gamle stadig – så
længe vi er her!

Louise 408 & Karen 401
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Som de fleste nok ved, er der startet en hel ny studie-
ordning, hvor det kort og godt går ud på at lære mest
muligt på mindst mulig tid! Ja, og så ovenikøbet
uden læseferie. Problemet er ikke, at vi ikke er i
stand til at kapere denne store masse af viden, da vi
er jo en generation af intelligente, selvstændige indi-
vider. Problemet ligger i, at der ikke er taget hensyn
til os på vores uddannelses institution.

Det er jo klart, at man ikke behøver at tilbringe sine
aftener og weekender på biblioteket, hvis man har en
dejlig lang læseferie, men når det nu er meningen, at
vi skal læse alt i løbet af semesteret, så ville det vel
egentlig være ret smart, hvis biblioteket var til rå-
dighed lidt mere end det er for øjeblikket! Ikke nok
med at vi kun har 2 dages læseferie på 3.sem, så har
vi mange dage undervisning fra kl. 12-17, og så er der
jo ikke mange timer tilbage til intensiv læsning i
bibliotekets åbningstid.

Derfor ville det være en fordel for mange stude-
rende, hvis biblioteket var åbent om lørdagen. Det
ville faktisk være tæskelækkert… ikke fordi vi er
nogle stræbere, nej såmen bare fordi vi godt kunne
tænke os at blive færdige som læger engang inden vi
bliver 30!

Anne og Hellen - Hold 307
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I en tid hvor alt mellem himmel og jord bliver kort-
lagt af videnskaben, og hvor mennesket fordyber sig
i alt mikro og makro, er der stadigvæk nogen der
inddrager en af grundelementerne i den medmenne-
skelige kontakt, nemlig kommunikationen, ind i
sundhedsarbejde. Man skulle tro at i en sundhed-
videnskabelig sammenhæng, ville elementer som
empati og tro også være uhyre effektive og ligeledes
vigtige. Men det viser sig at man ikke er i stand til
forklare empati i forhold til individer i sundhed-
sektoren, fordi det er meget forskelligt fra person til
person. Og tro? Ja. Tro hvad du vil.

Man har fundet ud af at kommunikation, er
videnskabsbaseret. Dette hænger sammen med at
der altid er et budskab der formidles gennem en
talerør, senderen, og til en modtager.
Men hvad betyder det for en stud. med. eller stud.
odont., der allerede ved den første blik bliver bebyr-
det med studiets overvældende læsning. Som på sin
plads elaverer niveauet fra det almen praktiseret
gymnasial, deduktiv undervisning, til universitets
interaktiv virtual beskæftigelses terapi. At SAU dit
eller SAU dat er blot nogle få eksempler på hvordan
man burde bevæge sig gennem elevbeskæftigelses-
labyrinten, der udfolder sig foran den nye stud’s.

- Hvordan får du råd til alt det
kommunikation?

- Ja. Jeg har for nylig været på en
kommunikation kursus og en enkeltdags
hospitalsbesøg.

At komme på en afdeling blot efter nogle få timers
Brain-jogging og et par siders læsning, svarer til at
en damefrisør deltager i formel-1 race. At blive jog-
get ud af sin habitual tilstand. Her er den nye stude-
rende frisk, fuld af energi og lysten til at erobre det
medicinske verden. Men nej. Studenten skal huske
både, at lægge mærke til hvordan afdelingen funge-
rer, hvordan lægen kommunikere med patienten og
de øvrige personale, og at udspørge dem om alt.
Tag endelig din carcinoma med. Det har du fået et
case om og læst en hel masse om.

Dette fænomen, at lokke de nye studerende ud i det
med det samme, bliver argumenteret for ved udsagn

som ”at de kan få en ide om hvad det hele handler
om”. Og netop dette er det ironisk ambivolante ved
det. At være på en afdeling i få timer, hvoraf halvde-
len bliver brugt på introduktion, navneleg og rund-
visning, viser en blot hvordan afdelingen er opbyg-
get. Dog begrænser det nye miljø ens kritiske bear-
bejdning, og man bliver dermed blændet til at købe
alt det der vælter ud over ens hoved.

I det mindste var man heldig at komme på Riget, og
dermed undgå alt det ballade med at kommunikere
med morgensur togpassagerer hele vejen til Køge.
Spørgsmålet er om vores dyrbare tid kunne udnyttes
mere fornuftig? Svaret kunne man finde da man blom-
strede op på LU og deltog i den afgørende sidste
time, evalueringen. Mange af stud’serne mente at
erhvervsdagen kunne ligge på et senere tidspunkt og
så vi havde muligheden for at komme ind på livet i
Panum, at berige os med fakultets viden. Og give sit
liv hvad man har erhvervet sig igennem årene.
Det vil være mange der vil blive gladere hvis, ved
deltagelsen i erhvervsdagen, ikke alene kendte til
carcinoma men også til adenoidcystisk carcinoma. At
have tilbagelagt flere tusind sider i bøgerne og sur-
fet mange flere timer på nettet, ville have givet en
insigt i og overblik over det der forgik på en afdeling.
Hvad var det egentlig for noget pt. Fejlede? Adenoid-
cystisk Carcinoma, eller causa socialis. Nå pyt da.
Han var en alkoholiker med hepatitis type C. Mon
ikke det er noget skidt? Tja. Bare jeg kunne min
fysiologi da jeg mødte up.

Nima Kalbasi,
Kalbasi@hotmail.com
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Ny studieordning
Problem Based Learning, oversat til dansk:  proble-
mer baseret på læring

Onsdag, biokemi, klokken er ca. 11.15…
Vi sidder 12 mennesker og ser lidt på hinanden. Bio-
kemi-pbl er en stor bid at sluge. Først skal der  væl-
ges en ”sekretær” der skal skrive på tavlen, og en
ordstyrer, der skal holde orden på alle dem, der
nærmest falder over hinanden for at sige noget. Se-
kretæren tager kridtet modvilligt, da han ved at han
bliver nødt til at skrive noget deroppe, lige meget
om folk vil sige noget eller ej.
Tutoren udleverer en case, vi læser lidt og han spør-
ger muntert: ”Nå, hvad ved vi så?”
Vi ser lidt på hinanden og en spørger: ”om det er
muligt, at vi kan spørge om nogle få ting først, da vi
kun har haft en forelæsning og pensum er alt mellem
himmel og jord.” ” Nej, den går ikke. Vi skal selv
lære. Hvad  ved vi?”
Der bliver nedfældet alle ord fra teksten da det jo,
på nuværende tidspunkt, er det vi ved. Efter at have
skrevet stort set hele casen af på tavlen, begynder
en moderne udgave af kryds og bolle.
Ord der hører sammen bliver markeret med små
stjerner, firkanter og hvad der ellers ligger inden for
sekretærens tegneevner. Her skal man ikke lade sig
forvirre, når man opdager at alle ord tilsyneladende
kan kobles i alle kategorier, og ingen har mere ret
end andre.
Nu begynder så navngivningen.
Kategorierne kan jo ikke bare hedde stjerne og fir-
kant, næhh, de skal have en overskrift, der kendeteg-
ner deres fælles tilhørsforhold. Nu opstår der en
meget hyppig komplikation. Vi finder til vores gru,
at lang tid kan gå med at blive uvenner om det helt
rigtige navn og kan man i det hele taget gruppere
biokemiske sammenhænge? Tjaa, hvis man selv kan
vælge hvilket materiale der er godt nok (til at blive
læge) så er alt vel muligt ikk´?
Tiden går…
Vi beslutter at nu må det være tid til brainstorm på
de enkelte grupper… ingen siger noget… ”Kom nu”,
siger tutoren. ”Sig nu noget om gruppen ”ukendte
faktorer”. ”Jamen, vi kender dem jo ikke”, siger en
diplomatisk elev…
”Nå ja, men så går vi videre”. Nu bliver der igen
spurgt om sidehenvisninger og andre forklaringer.
Da er det så at tutoren hjælper os på vej. ”Nej,

instituttet siger I skal selv lære og I skal selv finde
ud af hvad der er relevant!” Det gør vi så?
Nu kommer så punktet: hypoteser. ”Nå hvilke hypo-
teser har i så om ting i ikke ved noget om ?” Stilhed!
Undren! og mere stilhed!
Tutoren begynder nu at få sved på panden, og uha der
gik jo også 35 min med at gruppere ALLE ordene fra
casen, vi har nu travlt. Tutoren trækker nogle hypo-
teser op af lommen sammen med nogle relevante
læremål. Vi sidder lidt og undrer os, skulle vi ikke
lære det hele selv, hvilken rolle har tutoren i proces-
sen og kan ”adenylyl cyclase” virkelig være et lære-
mål?. Vi skriver hurtigt det hele ned og ser godt
efter at man nu har stavet det rigtigt.
”Led nu godt på nettet”, siger tutoren. Og han har
ret, det kan jo være mere overskueligt end at give
sig i kast med hele bogladen  (vi har intet imod
bogladen bare så det er på det rene).
Så er timen slut og vi begiver os hjemad… mod
selvstudierne og  vores lærebog, som vi  i øvrigt ikke
er sikre på vi skulle have købt.
….Resten er historie. Eksamen? joooo vi overlevede
da.
Vi spørger nu om man ikke bare kan tage skridtet
fuldt ud og sende alle optagne en stor pakke cases
ved studiestart med en seddel øverst hvorpå der
står:
Eksamen (det ultimativt integrerede kursus)) Juni
måned 2006.
Husk madpakker og tandbørster.
I al alvorlighed mener vi at pbl sagtens kunne være
et godt værktøj i enkelte fag, og et supplement til
UNDERVISNING. Dette sidste kræver jo selvfølge-
lig at man HAR undervisning. Med undervisning me-
ner vi en mulighed for dialog om lærestof med under-
viserne, svar på spørgsmål opstået ovenpå forelæs-
ninger og endelig gammeldags gennemgang af svært
tilgængeligt lærestof.

 Anne Sansome & Pernille Almind

.
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